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Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Skrzyński
Tel.: +48 261837566
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Faks: +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wat.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wat.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać na następujący adres: 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. 
Gen. Witolda Urbanowicza 2 - KANCELARIA JAWNA WAT, bud. nr 100 pok. nr 
130
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Skrzyński



Sekcja II: Przedmiot

Tel.: +48 261837566
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Faks: +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.wat.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa komputerów wraz z akcesoriami i urządzeń sieciowych”
Numer referencyjny: 150/DIN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
30213000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1
Dostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, w tym:
• Komputery stacjonarne i przenośne
• Monitory
• Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki
• Skanery
• Akcesoria komputerowe
Zadanie 2
Dostawa urządzeń i akcesoriów sieciowych do Milnet-Z, w tym:
• Przełączniki dostępowe 24p i 48p
• Moduły Cisco GLC lub równoważne

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriami”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30121100
30213000
30213100



30216110
30231300
30232110
30234100
30237200
30237270
32413100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda 
Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1
Dostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, w tym:
• Komputery stacjonarne i przenośne
• Monitory
• Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki
• Skanery
• Akcesoria komputerowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są 
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Dostawa urządzeń i akcesoriów sieciowych”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda 
Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 2
Dostawa urządzeń i akcesoriów sieciowych do Milnet-Z, w tym:
• Przełączniki dostępowe 24p i 48p
• Moduły Cisco GLC lub równoważne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są 
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane 
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przekaże jednolity 
europejski dokument zamówienia.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających 
ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane 
na formularzu JEDZ również powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich 
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez 
podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.



Sekcja IV: Procedura

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez 
wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na 
nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem 
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: zamowienia@wat.edu.pl.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie 
aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Dla zadania 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania 
dostarczonego sprzętu na zasadach zawartych w pkt. 1.2 ust. 1 Wykazu 
obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do 
stosowania w resorcie obrony narodowej (wersja dokumentu: 9:00, data wersji: 
10.1.2018 r.) przed podpisaniem protokołu odbioru.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia (nowy, z uwzględnieniem aktualnych 
technologii, pierwszej kategorii) musi spełniać wymagania jakościowe 
potwierdzone przez Producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, 
stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli 
przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie wymagane certyfikaty mają dotyczyć sprzętu w oferowanej 
konfiguracji.
4. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia wydrukowaną kartę 
gwarancyjną oraz instrukcje w języku polskim – instalacji, użytkowania i 
obsługi (zwane dalej – „dokumentacją użytkownika”).
5. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia kartę sprzętu zawierającą 
pełną listę pod...

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce: 
W siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, Budynek Nr 22, 
pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest 
zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości:
— dla Zadania Nr 1 – 4 500,00 PLN,
— dla Zadania Nr 2 – 2 000,00 PLN
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.10.2018 r. do godz. 
9:00.
7.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Pekao S.A. Warszawa, ul. 
Towarowa 25 
Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem:
„Wadium na dostawę komputerów wraz z akcesoriami i urządzeń sieciowych, 
nr sprawy 150/DIN/2018”.



Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty 
wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą 
wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp — 
dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego 
dokumentu.
2. RODO
19.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-
908 Warszawa;
Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się 
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego nr sprawy 150/DIN/2018, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy 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;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.)



− 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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec 
czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej 
zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki Ochrony 
Prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018


