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Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/11/PN/DI/2018 

Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 Etap V - Rozbudowa istniejącego klastra 
wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz 
przełącznika FC. 

Załącznik Nr 1 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, 
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej 
Nie 
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I.1)  NAZWA I ADRES  
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, krajowy numer identyfikacyjny 271590804,  
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, woj. śląskie 
tel. +48 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, 32 254 01 64, fax: +48 32 254 17 17  
e-mail: przetargi@ietu.pl; ietu@ietu.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://ietu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić) 
Instytut badawczy  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak  
http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak  
http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak  
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Inny sposób:  
pisemnie  
Adres:  
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 Etap V - Rozbudowa 
istniejącego klastra wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech 
serwerów, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC. 

Numer referencyjny: 

ZP/11/PN/DI/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie  

II.2)  Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
NIE. 

II.4)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w 
Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 – Etap V. 

Realizacja etapu V obejmuje rozbudowę istniejącego klastra wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, 
wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC. 

Wymagany zakres prac wykonanych przez wykonawcę w ramach realizacji zamówienia: 

• zabudowa sprzętu w szafie serwerowej wraz z wyposażeniem; 

• konfiguracja przełączników SAN FC (zoning); 

• konfiguracja macierzy w środowisku SAN FC (konfiguracja wolumenów, mapowanie hostów). 
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg 
wskazań Zamawiającego i sprzedane jako całość razem z serwerami (Serwer nr 1). Powinny być 
uruchomione funkcjonalności: system zarządzania środowiskiem wirtualnym; 

• przeniesienie systemów pracujących u Zamawiającego (serwery Windows i Linux w ilości 30 sztuk) 
na działające środowisko wirtualne. Należy wykorzystać narzędzia programowe - konwertery zawarte 
w pakiecie oprogramowania do wirtualizacji; 

• konfiguracja serwera backupu maszyn wirtualnych na nowym systemie. W przypadku 
oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu 
umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na 
poziomie plików. Przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace; 

• konfiguracja serwera do monitorowani środowiska wirtualnego – alarmy , diagnostyka , 
powiadamianie, wizualizacja graficzna środowiska wirtualnego, oprogramowanie powinno 
współpracować z oprogramowaniem do backupu celem raportowania statusu backupu; 

• uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na 
konfigurowanie i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (backup VM, diagnostyka 
zasobów, aktualizacja); 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanej instalacji. 

Zamawiający wymaga, aby rozbudowa klastra HA oraz pełna konfiguracja była wykonana przez producenta 
urządzeń lub autoryzowanego partnera producenta urządzeń.  

Przed rozbudową klastra wykonawca zobowiązany jest do utworzenia kopii zapasowej danych na własnych 
urządzeniach dyskowych skonfigurowanych w macierzy RAID np. pamięci NAS lub macierzy dyskowej. 

Zamawiający wymaga, aby czynności, o których mowa w pkt. 13.4 były przeprowadzone poza normalnymi 
godzinami pracy Instytutu, tj. w dni robocze po godz. 17:00 lub w weekend.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 tabeli parametrów technicznych w zakresie nazwy 
proponowanych urządzeń oraz potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i 
funkcjonalności oferowanych urządzeń. Pozostawienie kolumny 4 bez opisu skutkować będzie odrzuceniem 
oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. 

Nazwy własne, nazwy producentów lub numery katalogowe podane zostały wyłącznie w celu określenia 
wymaganych parametrów jakościowych, jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty. Zamawiający 
dopuszcza wszelkie odpowiedniki rynkowe nie gorsze, niż wskazane w SIWZ. Wskazanie przez zamawiającego 
w SIWZ marki, numeru katalogowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem 
zamówienia i służy ustalaniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 
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Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu 
zamówienia. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów (np.: specyfikacje techniczne producenta równoważnego produktu, 
certyfikatów, świadectw jakości itp.), uwiarygodniających te urządzenia.  

W przypadku procesora centralnego (CPU) dopuszcza się dostawę procesora równoważnego wydajnościowo 
według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. W przypadku zaoferowania procesora 
równoważnego zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów 
Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne 
zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. 

Opis posiadanej przez zamawiającego infrastruktury: 

Instytut posiada klaster wysokiej dostępności oparty na serwerach firmy Fujitsu PY RX200 S6, jednej macierzy 
dyskowej firmy Fujitsu ETERNUS DX90 S2 wraz z dwoma półkami. Macierz obsługiwana jest przez klaster HA 
za pośrednictwem sieci FC. Klaster HA zbudowany jest w sposób zapewniający możliwie dużą redundancję (2 
switche FC, po 2 kontrolery FC w serwerach i macierzy).  Dane przechowywane na macierzy oraz półkach 
podlegają synchronicznej replikacji na macierz Fujitsu ETERNUS DX90 S2 znajdującą się w innym skrzydle 
budynku w pomieszczeniu zapasowym wraz z połączeniem światłowodowym, łączącym pomieszczenie główne z 
zapasowym, zakończonym na patch panelach. Środowisko wirtualne oparte jest o VMware 5.5 Essential Plus 
Kit. 

Wymagane warunki dotyczące gwarancji i rękojmi przedmiotu zamówienia: zostały określone we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zagwarantował kompatybilność przedmiotu zamówienia z posiadanymi 
przez zamawiającego elementami infrastruktury teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej. 

II.5)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  

 Słownik główny  

Główny kod CPV  48822000-6  

Dodatkowe kody CPV 

30233141-1 

31214100-0 

72228000-9  
 

II.6)  Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: Nie 

II.8)  Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
Termin wykonania zamówienia –zadeklarowany przez wykonawcę, nie później niż do 30.12.2018 r. 

II.9) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów 

 Określenie warunków:  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

 Określenie warunków:  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe:  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

 Określenie warunków: 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej trzy dostawy wraz z wdrożeniem i konfiguracją urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, o 
wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
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kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)   

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

- 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 potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem  podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

- aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

W przypadku oferowania równoważnych produktów w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Część C). Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że oferowane produkty równoważne spełniają wszystkie wymagania 
zamawiającego zawarte w SIWZ. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne 
wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp powinien przedłożyć następujące 
dokumenty: w przypadku oferowania równoważnych produktów stosowne dokumenty, specyfikacje 
techniczne, jakościowe, karty katalogowe lub inne równoważne dokumenty, z których w sposób nie budzący 
wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia (każdy z osobna) jest o takich samych 
parametrach jak ujęto w specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej załącznik Nr 1.1.1 do SIWZ. 
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Dokument ten powinien być przedłożony w języku polskim lub angielskim i określać m.in. nazwę producenta, 
nr katalogowy, parametry produktu, itp.  
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 
testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu 
ich sprawdzenia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1)  OPIS 

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: TAK – 6000,00 PLN  

IV.1.3)  Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

IV.1.4)  Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: Nie  
Informacje dodatkowe:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT:  

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert 

IV.2.2)  Kryteria 
Cena                      - 60 
Termin realizacji zamówienia – 40 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

 Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Zmiana zawartej umowy może nastąpić w następujących okolicznościach:  
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub 
termin realizacji umowy; 
• zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w 
zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług; 
• zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:  
• charakterze niezależnym od Stron, 
• którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
• którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie; 
– zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy. 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski 
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 
• zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale podwykonawców; 
• w zakresie modelu oferowanego Urządzenia z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w 
przypadku gdy oferowany model urządzenia został wycofany z dystrybucji i zastąpiony modelem należącym 
do tej samej linii produktowej, o pramateriach co najmniej takich jak model oferowany lub który został 
udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 
• zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie może 
być dłuższy niż 14 dni, liczonych od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.1 umowy, przewidzianego 
na zrealizowanie dostawy Urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. 

IV.6)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):nie dotyczy 

IV.6.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 8.11.2018     Godzina: 10:00 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
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IV.6.3)  Termin związania ofertą 
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu 
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe 

 
DYREKTOR IETU 

 
dr hab. inż . Jan Skowronek 

 

 


