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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

 

„Dostawa komputera wraz z wyposażeniem” 
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Warszawa, dnia …..12.2020 r. 
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I – NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105,  

tel. 22 6202881÷87, faks 22 6240100,  

adres strony internetowej: www.iaepan.edu.pl;    

NIP: 525-000-88-44  Regon: 000325788. 

Poniedziałek – Piątek: godz. 8.30 – 16.30 
 

 

II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie  prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego, na  podstawie art. 39 

i nast. – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych  (t.j. Dz. U. 

2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. W kwestiach 

nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. 

– Kodeks  cywilny (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

2. Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dalej zwaną 

„SIWZ” lub „specyfikacją”, należy traktować jako podstawę do sporządzenia oferty. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z KODAMI CPV 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych 

zgodnie z poniższą specyfikacją i wymogami: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaepan.edu.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134181
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Komputer stacjonarny – 1 szt.   o następujących parametrach minimalnych  

Procesor 
ośmiordzeniowy, o wydajności minimum 17 111 punktów w teście PassMark 

CPU Mark High End CPUs z 16 grudnia 2020 (Załącznik 7) 

RAM 8 GB DDR4 2933 MHz 

Dysk twardy 

systemowy 
512 GB SSD M.2 

Karta graficzna 

Dedykowana o wydajności minimum 801 punktów w teście PassMark G3D Mark 

High Mid Range Videocards  z 16 grudnia 2020 (Załącznik 8) 

Pamięć wideo min. 2GB GDDR5 

Karta muzyczna on board 

Karta sieciowa min. 10/100/1000 MB (on board); Bluetooth 4.2; WiFi 

Interfejsy 

Panel przedni/bok 

- 2 x USB 2.0 

- 2 x USB 3.0  

- złącze audio 

- czytnik kart 

 

Panel tylny 

- 2 x USB 2.0 

- 2 x USB 3.0 

- 1 x RJ45 

- 1 x złącze audio 

- 1 x HDMI 

- 1 x VGA 

 

Inne   

- zasilacz sieciowy min. 260 

- znak bezpieczeństwa CE 

- dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń 

powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru 

seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie 

należy podać adres strony internetowej  

 

Oprogramowanie 

- zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO 64bit PL lub równoważny 

posiadający następujące funkcje: wbudowany pakiet podstawowego 

oprogramowania (program antywirusowy, przeglądarka internetowa, odtwarzacz 

Filmy i TV, przeglądarka zdjęć, notatnik, kalendarz, kalkulator, poczta, pogoda 

itp.); wielozadaniowość; personalizacja; pulpity wirtualne; funkcja 

błyskawicznego logowania się do systemu z użyciem kamery do rozpoznawania 
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twarzy oraz czytnika linii papilarnych, szybkie tworzenie i zapisywanie notatek z 

użyciem pióra; historia aktywności na komputerze, synchronizowana między 

różnymi urządzeniami; udostępnianie w pobliżu; automatyczne aktualizacje; 

Szyfrowane BiLocker; zdalne logowanie; łączenie z domeną, maszyny wirtualne; 

przydzielenie dostępu. 

Wyposażenie 
- kabel zasilający 

- dedykowana przez producenta mysz i klawiatura QWERTY 

Gwarancja 

36 miesięcy  

Komputer  – gwarancja producenta komputera. 

Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished 

 

Monitor LCD 24” – 1 szt. o następujących parametrach minimalnych  

- monitor ekranowy o przekątnej wyświetlanego obrazu min. 23.8” 

- współczynnik proporcji obrazu 16:9 

- rodzaj ekranu: IPS 

- rozdzielczość 1920 x 1080 

- kontrast  min. 1 000:1 

- jasność min. 250 cd/m
2
 

- czas reakcji max. 6 ms (od szarego do szarego) 

- kąt widzenia pion/poziom min. 178
o
/178

o
 

- twarda, przeciwodblaskowa powłoka 3H 

- podświetlenie: LED 

- funkcja która zmniejsza jasność monitora lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy nie jest 

używany 

- rozmiar plamki 0,274 mm 

- złącza: 1xHDMI, 1xVGA,  

- podstawa umożliwiająca regulację nachylenia góra/dół 

- możliwość montażu na ścianie VESA 

- wyposażenie: monitor z podstawą, przewód zasilający, kable: HDMI Type-A - HDMI Type-A min. 

2,5m długości 

- gwarancja min. 36 miesięcy; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub 

autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

30231310-3 wyświetlacze płaskie 
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30213300-8    komputer biurkowy 

 

IV – INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie:  

a. aby wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE; 

b. prawo żądania wystawienia faktur według wskazań Zamawiającego – odrębnie dla 

wskazanych urządzeń;  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.  

10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podana jest marka konkretnego producenta, 

oznacza to wymagany przez Zamawiającego standard jakości zamawianego sprzętu. 

Dopuszcza się oferowanie produktów  równoważnych, jednak o nie gorszych parametrach 

techniczno-jakościowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.  

11. Wszystkie dostarczone i stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

zamówienia urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nieużywane, 

posiadające parametry techniczne i jakościowe oraz właściwości nie gorsze niż 

przewidziane w SIWZ. 

12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 

ustawy Pzp. 

 

V – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w 

ofercie, jednak nie dłuższym niż do 31 grudnia 2020 r. 

2. Miejsce dostawy:  
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Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Al. Solidarności 105 

00-140 Warszawa  

 

VI – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą 

spełnianie następujących warunków dotyczących: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

VII – PODWYKONAWCY 

 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia 

podwykonawców dla żadnej części zamówienia  

 

VIII – PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp. 

2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania 

wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego 
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upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 likwidacja majątku upadłego w przypadku 

nieodebrania go w terminie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje w terminach określonych w art. 24 ust. 7 Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  16–

20 Pzp lub art. 24  ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 

jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie ust. 4. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

7. Na podstawie art. 24 ust. 12 Pzp Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym 
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etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

IX – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ 

DO OFERTY W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU 

WYKLUCZENIU 

 

1. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie własne na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego. Zakres oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym określono w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

2. Oświadczenia muszą być złożone w oryginale. 

3. Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. W przypadku, w którym wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do 

oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący 

wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów. Z treści 

zobowiązania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinien wynikać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy inne podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli udowodnią 

zamawiającemu, że realizując dostawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale, którego wykonawca 

polega, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 Pzp, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 

 

X – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOSCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 – 3 PZP 

 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego: 

1) Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca 

przedstawi Certyfikat CE, oraz karty katalogowe oferowanego sprzętu lub 

dokumentację techniczną potwierdzającą parametry oferowanego sprzętu, w zakresie 

określonym w Części III SIWZ; 

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w 

art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub 

wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe.  

3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
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1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w Części IX SIWZ ust. 1 składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw 

wykluczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Części VIII SIWZ. 

3) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt. 1 i 3, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokument dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
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publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2007 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 

1000, 1544 i 1669).  

9. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Zamawiający pobiera samodzielnie dokumenty, o których mowa w pkt 8 powyżej. Jeżeli 

dokumenty te nie są dostępne w języku polskim Zamawiający żąda przedstawienia przez 

Wykonawcę ich tłumaczenia na język polski. 

11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami SIWZ zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 

od Wykonawcy może żądać Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

XI – SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Stosownie do treści art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny zgodności 

treści ofert złożonych w postępowaniu, a następnie dokona oceny ofert na podstawie 

kryteriów oceny. 

2. Po dokonaniu oceny ofert, ale przed wyborem najwyżej ocenionej oferty (tj. oferty, która 

otrzymała najwyższą liczbę punktów), Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 2 powyżej uchyla się od zawarcia umowy 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

XII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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3. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.). 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN,   

00-140 Warszawa;  Al. Solidarności 105  

Tel. 22 6202881÷87 

Faks 22 6240100,   

Adres e-mail: renata_w@iaepan.edu.pl (sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia), 

annap@iaepan.edu.pl (sprawy dotyczące postępowania przetargowego). 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem 

referencyjnym sprawy podanym w SIWZ tj.: ZP-13/IAEPAN/2020 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz 

wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty oraz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Części IX SIWZ (również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla 

których w SIWZ, Pzp lub Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) przewidziano 

inną formę. 

6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

mailto:renata_w@iaepan.edu.pl
mailto:annap@iaepan.edu.pl
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8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 6. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 

na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi za 

obowiązującą należy uznać treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu okoliczności wynikających z 

niewłaściwego lub nienależytego zabezpieczenia lub opisania kopert, w których znajduje 

się oferta lub jej zmiana. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu okoliczności skutkujących 

nieotrzymaniem w odpowiednim terminie informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnych danych 

teleadresowych.  

 

XII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 21 dni. 

 

XIV – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

 

1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ lub innym 

formularzu zawierającym oświadczenia zawarte w tym Formularzu. 

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) dokumenty lub oświadczenia, 

o których mowa w tym rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem; poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez 

opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, 

własnoręcznym podpisem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 

samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

9. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 

10. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 

12. Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać 

upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 

zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
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aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których 

mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do 

pobrania dokumentu. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby 

podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie.  

13. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 

14. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 

przez wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 12.00 

na adres Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa, al. Solidarności 105,  

pokój Nr 9. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

16.  

Instytut Archeologii i Etnologii PAN,   

00-140 Warszawa; Al. Solidarności 105 
 

Oferta do przetargu nieograniczonego pn: 

„Dostawa komputera z wyposażeniem”  

ZP-13/IAEPAN/2020 

Nie otwierać przed 23.12.2020 r. godz. 10:15 

 

17. Koperta musi być opatrzona nazwą adresem Wykonawcy. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak powyżej. Koperta 

dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
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19. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

co, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

20. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 419 ze zm.), Zamawiający uzna 

zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje wykonawcę.  

 

XV– MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytutu  Archeologii i Etnologii 

PAN, 00-140 Warszawa Al. Solidarności 105 parter, Kancelaria Ogólna - pokój nr 9 do 

dnia 23.12.2020 r. do godz. 10
00

. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert 

odbędzie się w dniu 23.12.2020 o godz. 10
15

 w Sali nr 110 siedziba Zamawiającego. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W trakcie sesji otwarcia ofert Zamawiający poda również 

nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej:  

informacje, o których mowa w ust. 3.  

5. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

XVI – SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty winna być obliczona przy założeniu, iż umowa przewiduje wynagrodzenie w 

formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. 

2. Cenę oferty należy ustalić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określonego 

w Części 3 SIWZ. 

http://www.bip.kobiele-wielkie.akcessnet.net/
http://www.bip.kobiele-wielkie.akcessnet.net/
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3. W Formularzu oferty należy podać cenę (netto, brutto, podatek VAT) wykonania 

zamówienia, natomiast w formularzu cenowym ceny jednostkowe poszczególnych 

elementów zamówienia.  

4. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze. zm.). 

5. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być 

wyrażona cyfrowo i słownie. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, 

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto odrębnie dla 

każdej części Zamówienia obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. 

8. W podaną cenę należy wliczyć wszelkie rabaty i opusty. 

 

XVII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, których oferty nie zostaną odrzucone na 

podstawie art. 89 ust.1 Pzp 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

 

1) cena oferty (C) – 60% 
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2) czas gwarancji (G) – 20%  

3) czas dostawy (D) – 20% 

 

3. Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium „Cena oferty”, w którym Zamawiającemu zależy, aby wykonawca 

przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:  

 

Liczba                         Cena najniższa 

zdobytych (C) =  ----------------------------- x 100  x  waga kryterium 

punktów                 Cena oferty badanej 
 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena oferty” obliczona 

zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i 

pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono 

na 60% przedmiotu zamówienia. 

 

2) ·w kryterium „Okres gwarancji”, w którym Zamawiającemu zależy, aby wykonawca 

przedstawił jak najdłuższy czas gwarancji, w tym kryterium zostanie przyznana 

następująca punktacja: 

 

Liczba                   okres gwarancji  zaoferowany w badanej ofercie 

zdobytych (G) =   ------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 

punktów                     zaoferowany okres gwarancji najdłuższy 

 

Zamawiający oceni kryterium „Okres gwarancji” na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji określonego w miesiącach.  

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę minimalny okres gwarancji 

był nie krótszy niż podany w tabeli z minimalnymi parametrami i nie dłuższy niż 60 

miesięcy. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Okres gwarancji” obliczona 

zostanie przez podzielenie okresu gwarancji, w ofercie badanej, przez okres gwarancji w 

ofercie o najdłuższym okresie gwarancji, a następnie pomnożenie tak otrzymanej liczby 

przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 20% przedmiotu zamówienia. 

 

3) w kryterium „Czas dostawy” w którym Zamawiającemu zależy, aby wykonawca 

przedstawił jak najkrótszy czas dostawy na komputer wraz z wyposażeniem, w tym 

kryterium zostanie przyznana następująca punktacja: 

 

Liczba                           zaoferowany czas dostawy najkrótszy 

zdobytych (D) =  ---------------------------------------------------------x 100 x waga kryterium 
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punktów                   czas dostawy  zaoferowany w badanej ofercie 

 

Zamawiający oceni kryterium „Czas dostawy” na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty Czasu dostawy określonego w dniach.  

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę maksymalny czas 

dostawy był nie dłuższy niż do 31 grudnia 2020 r.. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „czas dostawy” obliczona 

zostanie przez podzielenie czasu dostawy najkrótszego z ofert przez czas dostawy 

ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę 

kryterium, którą ustalono na 20% przedmiotu zamówienia. 

 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G + D 

Gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty” 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”. 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas dostawy” 

5. Zamawiający dokona podsumowania punktów uzyskanych przez daną ofertę we 

wszystkich kryteriach oceny ofert. 

6. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  o takiej samej cenie, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 
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XVIII – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria.  

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

3. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na stronie Zamawiającego. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria.  

5. Wybranemu wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy 

z uwzględnieniem okresu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej.  

6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy  regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać 

strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

8. Postanowienia ustalone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 SIWZ nie 

podlegają negocjacjom po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

XIX – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. 
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XX– WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH.  

 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego określono w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego- Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy, jedynie w zakresie określonym we wzorze umowy. 

 

XXI – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
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6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

8. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp. 

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

XXII – KLAUZULA INFORMACYJNA Z RODO – ART.13, DO ZASTOSOWANIA 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIE O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  

2) Dane tele-adresowe Zamawiającego: 

00-140 Warszawa Al. Solidarności 105 

tel. 22 6202881÷87,  

faks 22 6240100,   

adres strony internetowej: www.iaepan.edu.pl  

3) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Weronika Krakówka, kontakt: 

iod@iaepan.edu.pl 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzony w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputera z wyposażeniem. Znak sprawy: 

ZP-13/IAEPAN/20  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

Pzp 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134181
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6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

11) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 



24 
 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


