
 

OGŁOSZENIE 
  

Wojskowy Instytut Łączności 
05-130 Zegrze Południowe 

 
ogłasza przetarg na zakup i dostawę oprogramowań i sprzętu komputerowego 

dla Wojskowego Instytutu Łączności 

Nr sprawy 5/2020/DN 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest: 

Wojskowy Instytut Łączności 

ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe 

tel. 261 885 555 

e-mail: kancelaria@wil.waw.pl  

strona internetowa www.wil.waw.pl 

NIP 524 030 70 48 

REGON 010099060 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień  
publicznych, stanowiący o wyłączeniu spod stosowania ww. ustawy „dostaw lub usług służących 
do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej 
lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju”, oraz wewnętrzny regulamin WIŁ pt.: Regulamin w sprawie 
udzielania zamówień w Wojskowym Instytucie Łączności  z dziedziny nauki, o których mowa w art. 
4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nr referencyjny: 5/2020/DN.  

2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów 
składających się na niniejsze Warunki przetargu. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią 
Warunków oraz zostanie dostarczona wszystkim uczestnikom postępowania.  

3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  
lub odwołania Warunków przetargu bez podania przyczyn.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia. 

5. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowań i sprzętu komputerowego dla 
Wojskowego Instytutu Łączności. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2/2a do Warunków 
przetargu. 

3. Produkty równoważne  
Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności. Zamawiający dobrał tak wymagane 
elementy, aby realizować specyficzne i niszowe zadania planowane do wykonania w 
Wojskowym Instytucie Łączności. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga jednorazowej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy dla Części I i Części II postępowania. 



 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia 
tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunku udziału w postępowaniu. 

b) zdolności zawodowej (doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia); 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia 
tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunku udziału w postępowaniu. 

c) zdolności technicznej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia 
tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunku udziału w postępowaniu. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia 
tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunku udziału w postępowaniu. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARYNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga 
wraz z ofertą: 

 oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do Warunków przetargu; 

2. Zamawiający żąda również załączenia do oferty odpisu z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy Wykonawca w Oświadczeniu wykonawcy 
wskaże rejestr lub centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej, 
Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium. 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 

cena oferowana: 100% znaczenia 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty składa się w formie pisemnej na adres Zamawiającego, tj. Wojskowy Instytut Łączności, 
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe, Kancelaria jawna. 

2.  Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2020 r.  godz. 10.00. 

 

 
 


