K1/8/2017

Warszawa, dnia 15.11.2017 r.

Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi
zmianami), dalej "ustawa Pzp".

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
Dostawę licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny blok IP 32-bitowego
mikrokontrolera
słownik CPV 31712110-4, 48000000-8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46
adres internetowy: http://www.ite.waw.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny
blok IP 32-bitowego mikrokontrolera (mikroprocesora z modułami peryferyjnymi) wraz z tym
pakietem, dedykowanym środowiskiem IDE i dokumentacją techniczną, zwanej dalej „licencją”.
2. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia przedstawione są w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania cech oferowanej licencji celem jej identyfikacji oraz
wskazania parametrów podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert, zgodnie z tabelami
zamieszczonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zaoferowana
licencja musi być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i
spełniać opisane wymagania. Nie spełnienie, co najmniej jednego z minimalnych wymaganych
parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących
konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć
produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
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6.Jeżeli użyto do opisu przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis
oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Wskazanie
równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
IV. Składanie ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.
Zamawiający przewiduje / nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
V. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Przez „dni robocze”, Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy spośród wymienionych
w pkt 1) – 10) poniżej, z zastrzeżeniem, że każda z 3 wskazanych dostaw musi dotyczyć
innego modułu:

1) dostawę bloku IP mikroprocesora stanowiącego jednostkę centralną (CPU) 32bitowego mikrokontrolera,
2)

dostawę interfejsu zgodnego ze standardem SPI (ang. Serial Peripheral
Interface),
2

3) dostawę kontrolera magistrali szeregowej zgodnej ze standardem I C (ang.
Inter-Integrated Circuit),
4) dostawę kontrolera magistrali szeregowej zgodnej programowo ze standardem
UART 16550 (ang. universal asynchronous receiver-transmitter),
5) dostawę kontrolera interfejsu zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszy
(ang. Device Controller),
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6) dostawę kontrolera magistrali zgodnej ze standardem LIN (ang. Local
Interconnect Network),
7) dostawę kontrolera magistrali zgodnej ze standardem CAN (ang. Controller Area
Network),
8) dostawę kontrolera Smart-Card,
9) dostawę kontrolera Ethernet MAC,
10) dostawę mikroprocesora lub mikrokontrolera 8-bitowego pełniącego rolę
procesora komunikacyjnego
Wykonawca może wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu zarówno jedną jak
i większą ilością wykonanych dostaw, jeśli w ich zakres będą wchodziły poszczególne przedmioty
objęte warunkami.
2.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

3.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeśli zaistnieją okoliczności wskazane w art.
24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, tj.:
a) 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 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
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 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.

4.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą
oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

5.

W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz
z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt VI lit,c)
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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7.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być
złożone wraz z ofertą. Podmiot ten nie jest jednak zobowiązany do realizacji zamówienia.

8.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 3 i 4 w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp.

9.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5, nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:


zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub



zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.

10.

Jeżeli jest to niezbędne do 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11.

Zamawiający, w trybie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ.

13.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w rozdziale VII SIWZ.

14.

W przypadku w którym za najkorzystniejszą zostanie uznane oferta złożona przez
Wykonawcę polegającego na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten jest zobowiązany, na
wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów wskazanych w Rozdziale VII punkt 2.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego:
Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum: 3 dostawy spośród
wymienionych w pkt 1) – 10) poniżej, z zastrzeżeniem, że każda z 3 wskazanych dostaw musi
dotyczyć innego modułu:
1) dostawę bloku IP mikroprocesora stanowiącego jednostkę centralną (CPU) 32bitowego mikrokontrolera,
2)

dostawę interfejsu zgodnego ze standardem SPI (ang. Serial Peripheral
Interface),
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3) dostawę kontrolera magistrali szeregowej zgodnej ze standardem I C (ang.
Inter-Integrated Circuit),
4) dostawę kontrolera magistrali szeregowej zgodnej programowo ze standardem
UART 16550 (ang. universal asynchronous receiver-transmitter),
5) dostawę kontrolera interfejsu zgodnego ze standardem USB 2.0 lub nowszy
(ang. Device Controller),
6) dostawę kontrolera magistrali zgodnej ze standardem LIN (ang. Local
Interconnect Network),
7) dostawę kontrolera magistrali zgodnej ze standardem CAN (ang. Controller Area
Network),
8) dostawę kontrolera Smart-Card,
9) dostawę kontrolera Ethernet MAC,
10) dostawę mikroprocesora lub mikrokontrolera 8-bitowego pełniącego rolę
procesora komunikacyjnego
wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć - na wezwanie Zamawiającego:

a.

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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 - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b.

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne 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 - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c.

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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

d.

oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

e.

oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
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wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
f.

oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz.716).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.

terytorium

1) ppkt od a. do c. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:


nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo że 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w punkcie 2 od a do c zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania
się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

1.

2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
Zamawiający wskazuje następujący nr faksu +48 22 847 06 31 oraz
adres poczty
elektronicznej: urbanski@ite.waw.pl do komunikowania się z Wykonawcami.
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3.

4.
5.
6.
7.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dania 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu
pełnomocnictwa.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan
Michał Urbański, urbanski@ite.waw.pl.

IX. Wymagania dotyczące wadium:
1. Wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach:






pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089)

2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
3. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580
4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW).
4. Wadium składane w innej formie należy złożyć w oryginale w Kasie Instytutu Technologii
Elektronowej 02 – 668, Al. Lotników 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni robocze w godz. 9:00 –
14:00). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz ust. 5
ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a
i ust. 5 ustawy Pzp.
X. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na piśmie zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
tj. musi zawierać w szczególności:
a) dokładną nazwę i adres Wykonawcy,
b) datę sporządzenia oferty,
c) cenę (w PLN).

2. Do oferty należy załączyć:
 wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ
 wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ
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wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na
ofertę sporządzone w innym języku niż język polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez Wykonawcę.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty.
8. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 24.11.2017 r. do godziny 10:00 (w dni robocze w godz.
9:00÷14:00) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 4.
2.Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie
3. Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia
opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona
nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii
Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa. Budynek VI, pokój 4. Oferta w przetargu
nieograniczonym na „Dostawę licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny blok IP
32-bitowego mikrokontrolera "– nie otwierać do dnia 24.11.2017 r. do godz. 10:15.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,
Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 5.
Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ informacje dotyczące:
 kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.Cena brutto oferty podana w PLN musi obejmować wszystkie koszty, które Wykonawca musi
ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ w
szczególności :
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koszt licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny blok IP 32-bitowego mikrokontrolera
(mikroprocesora z modułami peryferyjnymi) wraz z tym pakietem, dedykowanym środowiskiem
IDE i dokumentacją techniczną opisanym w rozdziale III SIWZ
b) koszt przygotowania i dostarczenia przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ,
c) koszt aktualizacji pakietu projektowego i wsparcia technicznego w okresie trwania licencji,
d) koszt gwarancji.
a)

2. Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki oraz
wszelkie inne ewentualne obciążenia.
3. Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę netto,
podatek VAT oraz cenę brutto całości zamówienia.
4. 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.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych zasad,
jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty w ten
sposób oznaczone zostaną otwarte wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według zasad wskazanych w pkt 6 powyżej. Na kopercie należy
umieścić napis „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzenie poprawności postępowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofywanych nie
będą otwierane.
7. Wszelkie błędne oznaczenia koperty/ oferty obciążają Wykonawcę. Wykonawca nie ma prawa do
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą sumę
w następujących kryteriach:



Cena
Jakość techniczna

punktów

Waga: 40%
Waga: 60%

2. Ocena w każdym z kryteriów obliczana będzie w następujący sposób:


Kryterium Cena: liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:

gdzie:
P
Cmin
C
WC

- liczba punktów w kryterium cena,
- najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
- cena brutto badanej oferty,
- waga kryterium cenowego.
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W kryterium cena: można uzyskać maksymalnie 40 punktów.


Kryterium Jakość techniczna: liczba punktów będzie obliczona na podstawie wypełnionych
tabel 1 i 2 w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz według wzoru:

gdzie:
Q
P
Z
WJ

- liczba punktów w kryterium jakość techniczna,
- liczba punktów (0÷5) dla oceny parametru
punktowanych,
- liczba ocenianych parametrów,
- waga kryterium.

spośród

kryteriów

W kryterium jakość techniczna: można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy
Pzp.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy:
Do zawieranej Umowy wprowadzone będą następujące zapisy:

16.1.

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest dostawa licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny blok IP
32-bitowego mikrokontrolera (mikroprocesora z modułami peryferyjnymi) wraz z tym pakietem,
dedykowanym środowiskiem IDE i dokumentacją techniczną.

16.2.

Kary umowne:

1) W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień
opóźnienia do wysokości 10% jego wartości.
2) W przypadku opóźnienia w płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę wynoszącą 0,1%
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia do wysokości 10% jego wartości.
3) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie ,
Wykonawca ten zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości
przedmiotu Umowy.
4) W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i żądania od Wykonawcy kary umownej, w
wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający
realizuje w terminie 7 dni od przekroczenia ww. terminu.
5) Zamawiający
Wykonawcy.

może potrącić kwotę naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego
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6) W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w Umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości

16.3.

Gwarancja, aktualizacja, wsparcie techniczne:

1) Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego
przedmiotu Umowy w ciągu 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.
2) Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny zgodnie z punktem 1.
3) Wykonawca w ramach gwarancji pokrywa koszty usunięcia wad przedmiotu Umowy.
4) W okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 2 dni
roboczych od daty zgłoszenia usterek w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail.
5) Wykonawca zapewni aktualizację modułów IP wymienionych w przedmiocie Umowy w okresie
trwania Licencji.
6) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, świadczone również w siedzibie Zamawiającego,
w okresie trwania licencji, w wymiarze minimum 15 godzin za każdy rok okresu licencji.
Wsparcie będzie świadczone w języku polskim.

16.4.

Warunki licencji:

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej i nieograniczonej
obejmującej autorskie prawa majątkowe na utwory objęte zamówieniem.

terytorialnie

Licencji

2. Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat.
3. Zamawiający nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
4. Udzielenie przez Zamawiającego sublicencji wymaga uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody
Wykonawcy.
5. Wykonawca udziela Licencji na polach eksploatacji umożliwiających wykorzystanie
oprogramowania dla potrzeb Zamawiającego, w tym własnej pracy badawczej prowadzonej zarówno
samodzielnie jak i w konsorcjach, w następującym zakresie:
5.1. wprowadzania i przechowywania oprogramowania w pamięci urządzeń komputerowych,
systemach informatycznych, sieciach komputerowych;
5.2. uruchamiania na urządzeniach komputerowych i wyświetlania na ich ekranach;
5.3. trwałego i czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezbędnego do standardowej eksploatacji oprogramowania oraz
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono oprogramowanie;
5.4. wydruku, eksportu, kopiowania danych, aktualizacji oprogramowania;
5.5. na zasadach opisanych w art. 74 i 75 ustawy o której mowa w pkt 13, w zakresie koniecznym do
realizacji potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień umownych.
6. Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania, na wszystkich wymienionych w ust. 5 polach
eksploatacji, następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbiorczego.
7. Udzielona Licencja obejmuje prawo do opracowywania projektów nowych produktów
przygotowywanych do komercjalizacji zarówno we własnej działalności gospodarczej jak i dla osób
trzecich oraz przygotowywanie nielimitowanej ilości prototypów różnych projektów w dostępnych
technologiach implementacyjnych zarówno FPGA jak i ASIC.
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8. Udzielona Licencja obejmuje prawo do prowadzenia badań w ramach projektów celowych
finansowanych przy wykorzystaniu środków krajowych i/lub pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej. - na warunkach określonych w dokumentach licencyjnych.
9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Licencja nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami
prawnymi, obciążeniami, prawami lub roszczeniami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z
niej przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich, m.in. przysługujących takim
osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności
przemysłowej lub dóbr osobistych lub innych przysługujących im praw własności intelektualnej.
10. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne.
11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę wobec Zamawiającego z uzasadnionym
roszczeniem opartym na twierdzeniu, że korzystanie z dostarczonych przez Wykonawcę Licencji
narusza jej prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia zgłoszenia Zamawiającemu tego roszczenia
12. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego roszczenia opartego na twierdzeniu przedstawionym
w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę prawną oraz
ponieść wszelkie konsekwencje finansowe zaistniałego sporu.
13. Osoba uprawniona w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), zwanej dalej ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, posiadająca autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, może wypowiedzieć
licencję uprawniającą do korzystania z oprogramowania z zachowaniem rocznego
okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
14. Mając na uwadze, iż Zamawiający uiścił Wykonawcy, uprawnionemu do udzielenie licencji
uprawniającej do korzystania z oprogramowania, całość wynagrodzenia z tytułu udzielenia tej licencji,
Wykonawca zapewni, aby osoba określona w ust. 13 nie korzystała z przysługującego jej prawa
wypowiedzenia licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Osoba określona w ust. 13 uprawniona jest do wypowiedzenia licencji uprawniającej do
korzystania z oprogramowania, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się istotnego
naruszenia warunków tych licencji i pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania do
zaniechania określonych działań stanowiących istotne naruszenie licencji, nie zaniecha wskazanych
działań, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 120 dni - licząc od daty
otrzymania wezwania przez Zamawiającego.
16. Wykonawca gwarantuje, że udzielona Licencja nie będzie posiadała ograniczenia liczby stanowisk
u Zamawiającego, na których oprogramowanie może być zainstalowane.
17. Wykonawca zapewni aktualizację modułów IP wymienionych w przedmiocie Umowy w okresie
trwania Licencji.
18. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej w
odniesieniu do oprogramowania są i pozostaną wyłączną własnością Wykonawcy. Celem
zabezpieczenia tychże praw własności intelektualnej, Zamawiającemu nie przysługuje prawo
dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania oprogramowania.
19. Wykonawca zapewnia, że przez okres trwania licencji oprogramowanie będzie zgodne w zakresie
wszystkich zasadniczych cech z opublikowaną przez Wykonawcę w dniu dostarczenia specyfikacją.
Jedyna odpowiedzialność Wykonawcy i wyłączne środki odszkodowawcze Zamawiającego w
odniesieniu do naruszenia powyższej ograniczonej reprezentacji ogranicza się do korekcji błędów
bądź wymiany, lub jeśli żadne z powyższych działań nie jest zdaniem Wykonawcy ekonomicznie
uzasadnione, zakończenie niniejszej Umowy oraz zwrot otrzymanej przez Wykonawcę
od
Zamawiającego opłaty licencyjnej za oprogramowanie.
20. Z wyjątkiem przypadków, na które wyraźnie zezwala niniejsza Umowa, Zamawiający przyjmuje do
wiadomości, że Wykonawca zapewnia, iż oprogramowanie i związana z nim dokumentacja zawierają
informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
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21. Zamawiający zgadza się traktować, jako poufne i chronić oprogramowanie i wszystkie dozwolone
jego kopie oraz nie udostępniać zarówno oprogramowania jak i dokumentacji w żadnej formie nikomu
poza pracownikami oraz wykonawcami przebywającymi w miejscu wykorzystywania licencji, którzy
mają prawo i powinni mieć dostęp do informacji poufnych, z zastrzeżeniem ograniczeń nie mniej
rygorystycznych niż zawarte w niniejszym dokumencie.
22.Opłata za komercjalizację projektu zawierającego objęty licencją mikrokontroler w dowolnej
konfiguracji nie przekroczy 25% ceny przedmiotu zamówienia.
23. Opłata za komercjalizację projektu zawierającego niezależne moduły peryferyjne objęte licencją w
dowolnej konfiguracji bez modułu jednostki centralnej CPU objętego licencją mikrokontrolera nie
przekroczy 5% ceny przedmiotu zamówienia za moduł.
24. Opłata za komercjalizację jest realizowana w systemie „per-project-royalty free”, tzn. jest
jednorazowa i niezależna od wolumenu sprzedaży.
25. Po wygaśnięciu Licencji Zamawiający utrzymuje prawo do komercjalizacji
opracowanych w okresie trwania Licencji lub w okresie, o jaki została ona przedłużona.
16.5.

projektów

Instrukcja dostawy:

Przedmiot Umowy będzie dostarczony drogą elektroniczną na dedykowane, wskazane przez
Zamawiającego konto na serwerze Zamawiającego. Alternatywną formą dostawy jest
umieszczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym pakietu na dedykowanym koncie na serwerze
Wykonawcy i udostępnienie tego konta Zamawiającemu.

16.6.

Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana w następujący sposób:
1.

100% wartości Umowy – (wartość z oferty) – płatne przelewem bankowym na podstawie
oryginału prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy z faktury, dostarczonej
Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisania przez obie strony Umowy protokołu odbioru
bez uwag.

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.

16.7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia
niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie, tj. ......................... zł w formie: .............................
2. Ustala się, że :
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ...................... złotych gwarantującego zgodne
z Umową wykonanie zamówienia zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany;
2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. .................... złotych przeznacza się
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone/zwolnione nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez cały okres realizacji umowy niezależnie od formalnego upływu terminu
wykonania zamówienia, w szczególności w przypadku opóźnienia/zwłoki Wykonawcy w
realizacji zamówienia.
5. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zakończenia zabezpieczenia wynikającej
ze stosownego dokumentu przedłoży nowy dokument lub wpłaci stosowne środki pieniężne
na kolejny okres obowiązywania niniejszej umowy. Zamawiający w ciągu 3 dni zgłosi wiążące
poprawki jeśli przedłożony dokument nie będzie zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
zamówień publicznych lub obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy.
6. Uznaje się że wpłata środków pieniężnych tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy następuje na cały okres realizacji Umowy. W przypadku odrębnego oświadczenia
Wykonawcy, przepis ustępu 5 stosuje się odpowiednio.
7. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy
poprzez wydłużenie terminu rękojmi do 60 miesięcy liczonych od daty podpisania bez uwag
Protokołu Odbioru. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z postanowień gwarancyjnych określonych w
punkcie 16.3. Wybór trybu zaspokojenia roszeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do
Zamawiającego.
16.8.

Odbiór przedmiotu Umowy:

1) Weryfikacja przedmiotu zamówienia i jego zgodności z zapisami niniejszej SIWZ oraz Umowy
zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w jego siedzibie, w okresie 30 dni roboczych
liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dostawie.
2) Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie odbioru będzie Protokół Odbioru podpisany
bez uwag przez obie Strony..
16.9.

Siła wyższa:

1) Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą Umowę lub w inny sposób
odpowiedzialna wobec drugiej Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub niewypełnienia jej
zobowiązań, o ile wynika to z działania siły wyższej.
2) Poprzez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne i zewnętrzne zdarzenia poza kontrolą
którejkolwiek ze Stron i któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec, a w szczególności akty
terroru, wojny, klęski żywiołowe, epidemie, powodzie, wybuchy, o ile te zdarzenia będą
stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy.
3) W przypadku działania siły wyższej, zobowiązania Strony, które nie są możliwe do spełnienia,
będą zawieszone na okres działania siły wyższej i podjęte na nowo, kiedy tylko ich spełnienie
będzie racjonalnie możliwe.
4) Każda ze Stron powiadomi drugą o wystąpieniu siły wyższej niezwłocznie, jednak nie później
niż w okresie 3 dni od daty jej wystąpienia.
5) W przypadku, gdy Strona w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie poinformuje drugiej Strony
o działaniu siły wyższej, a także o okresie zawieszenia realizacji swoich zobowiązań oraz
dacie ich ponownego podjęcia, będzie ona odpowiedzialna za wszelkie szkody poniesione
przez drugą Stronę.
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16.10. Zmiana Umowy:

1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych, jak i w
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

2.

Zmiana istotna Umowy może nastąpić w następujących okolicznościach i warunkach:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim zakresie,
w jakim zmiana ta wpływa na sposób wykonywania zobowiązań każdej ze Stron;
2) w zakresie terminu realizacji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana nie
powoduje zmiany wynagrodzenia;

16.11.

Rozstrzyganie sporów:

1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, których nie da się wyjaśnić
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

16.12. Postanowienia końcowe:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz ogłoszenia
dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy, winny być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia
dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych.
W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez Sąd
upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania
egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części,
mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich
Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie
powiadomienia.
Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji,
a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze stanem
faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.
Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw
i obowiązków wynikających z Umowy.
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
Przez „dni robocze”, Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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XVII. Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej do dnia
jej podpisania, w wysokości 10% ceny całkowitej oferty.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:






pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
XVIII. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego zgodnie z formą określoną w rozdziale VIII pkt 2
SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 20.11.2017 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.
XX. Inne:
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
XXI. Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wzór;
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór
Wykaz wykonanych dostaw – wzór;
Formularz oferty – wzór;
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór.

Zatwierdził:
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Załącznik nr 1
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Wymagania i parametry techniczne na dostawę licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny
blok IP 32-bitowego mikrokontrolera (mikroprocesora z modułami peryferyjnymi) wraz z tym pakietem ,
dedykowanym środowiskiem IDE i dokumentacją techniczną
Tab. 1
Wymagania i parametry techniczne bloku IP mikroprocesora stanowiącego jednostkę centralną (CPU)
32-bitowego mikrokontrolera - składnik Pakietu

Lp.

Nazwa
parametru

Wymaganie

Kolumna do
wypełnienia przez
oferenta (*)
4
Potwierdzić

Max
liczba
punktów
5
-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

4

-

1
1.

2
Typ
mikroprocesora

3
32-bitowy mikroprocesor RISC

2.

Typ IP

3.

Konfigurowalność

Blok IP opisany w postaci niezależnego
technologicznie syntezowalnego kodu źródłowego
Verilog (ang. soft IP)
Konfigurowalność mikroprocesora pod kątem
zastosowań wymagających zarówno dużej
wydajności jak i niskiego poboru mocy.

4.

Wydajność

Min. 1 DMIPS/MHz

5.

Przestrzeń
adresowa

Przestrzeń adresowa programu

min. 128MB

Potwierdzić i podać
Każdy rozpoczęty
0.5DMIPS/MHz
powyżej 1DMIPS/MHz
= +1pkt
Potwierdzić i podać

Przestrzeń adresowa danych

min. 128MB

Potwierdzić i podać

Układ
przerwań

Obsługa przerwań maskowalnych i niemaskowalnych

6.

Obsługa min. 8 poziomów priorytetów przerwań

8.

Potwierdzić

3

Sprzętowe
układy
arytmetyczne

Sprzętowy 32 bitowy układ mnożenia

Potwierdzić i podać
Każde kolejne 8
poziomów
= +1pkt
Potwierdzić i podać
Każde kolejne 16 źródeł
przerwań = +1pkt
Potwierdzić

Sprzętowy 32 bitowy układ dzielenia

Potwierdzić

-

Sprzętowy 32 bitowy układ rejestru przesuwnego

Potwierdzić

-

Koprocesor
arytmetyczny

Koprocesor arytmetyczny zmiennoprzecinkowy

Potwierdzić

Obsługa funkcji trygonometrycznych

Potwierdzić

Obsługa min. 16 różnych źródeł przerwań

7.

-
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9.

PMU

Wbudowany układ kontroli mocy (PMU)

Potwierdzić

-

10.

Bootloader

Bootowanie systemu z zewnętrznej pamięci z
interfejsem SPI

Potwierdzić

-

Szyfrowanie i deszyfrowanie ładowanego kodu

Potwierdzić

-

11.

Debugger
sprzętowy

Debuggowanie kodu programu bezpośrednio w
układzie aplikacji w czasie rzeczywistym

Potwierdzić

-

Kontrola wykonywanego program, funkcje:
Run, Halt, Step Into Instruction or Skip Instruction

Potwierdzić

-

Zapis i odczyt wszystkich przestrzeni adresowych
mikrokontrolera: (dane, program, peryferia)

Potwierdzić

-

Zakładanie sprzętowych punktów obserwacji stanu
(tzw. Watchpoint) w przestrzeni adresowej pamięci
danych, programu, systemu oraz układów
peryferyjnych

Potwierdzić

-

Aktywowanie sprzętowych punktów zatrzymania
wykonania programu (tzw. Breakpoint) na liczniku
programu PC (co najmniej jeden)

Podać
Każdy kolejny Breakpoint
= +1pkt
Potwierdzić

5

Tak=+1pkt / Nie=0pkt

1

Potwierdzić

-

Aktywowanie nielimitowanych, sprzętowych punktów
zatrzymania wykonania programu (tzw. Breakpoint)
na kod instrukcji.
12.

Wsparcie dla
standardu AMBA
(Advanced
Microcontroller
Bus Architecture)

APB Bridge
AHB-Lite Bridge

-

Tab. 2
Wymagania i parametry techniczne bloków IP modułów peryferyjnych 32-bitowego mikrokontrolera
stanowiących składniki Pakietu

Lp.
1
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Kolumna do
wypełnienia przez
oferenta *
4
Potwierdzić

Max.
Liczba
punktów
5
-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Tryb pracy dual SPI

Podać
Tak=+1pkt / Nie=0pkt

1

Tryb pracy quad SPI

Podać
Tak=+1pkt / Nie=0pkt

1

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Zgodność z LIN 2.1

Podać
Tak=+1pkt / Nie=0pkt

1

Zgodność z LIN 2.2

Podać
Tak=+1pkt / Nie=0pkt

1

Potwierdzić

-

Nazwa
parametru
2
Wymagania
ogólne

Moduł
peryferyjny 1

Moduł
peryferyjny 2
Moduł
peryferyjny 3
Moduł
peryferyjny 4
Moduł
peryferyjny 5

Moduł

Wymaganie
3
Wszystkie moduły peryferyjne w pełni kompatybilne z
jednostką CPU mikrokontrolera
Moduły peryferyjne dostarczane z mikrokontrolerem
powinny umożliwiać ich samodzielne wykorzystanie
w projektach układów scalonych
Blok IP opisany w postaci niezależnego
technologicznie, syntezowalnego kodu źródłowego
Verilog (ang. „soft IP”)
Interfejs SPI (tryby pracy master i slave)

Sprzętowy kontroler magistrali szeregowej zgodnej ze
2
standardem I C (tryby pracy master i slave)
Interfejs szeregowy zgodny programowo ze
standardem UART 16550
Konfigurowalny kontroler interfejsu USB 2.0 lub
nowszy (ang. Device Controller)
Kontroler magistrali LIN zgodny z LIN 1.3

Kontroler magistrali CAN 2.0B
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20.
21.
22.

peryferyjny 6

Zgodność z CAN FD

Moduł
peryferyjny 7
Moduł
peryferyjny 8
Moduł
peryferyjny 9

Kontroler Smart-Card zgodny ze standardem ISO
7816-3/EMV4.2
Kontroler Ethernet MAC 10/100 zgodny z specyfikacją
IEEE 802.3-2002
8-bitowy mikroprocesor lub mikrokontroler, mogący
pełnić w systemie rolę procesora komunikacyjnego do
obsługi jednego lub kilku interfejsów systemu

Podać
Tak=+1pkt / Nie=0pkt

1

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Tab. 3
Wymagania i parametry techniczne środowiska IDE stanowiącego składnik Pakietu

Lp.
1
23.

24.

25.

Kolumna do
wypełnienia przez
oferenta *
4
Potwierdzić

Max
liczba
punktów
5
-

Graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI) dla
konfiguratora mikrokontrolera

Potwierdzić

-

Środowisko
testowe
mikrokontrolera

Kompletne środowisko testowe (ang. Test Bench).

Potwierdzić

-

Skrypty do syntezy logicznej i skrypty umożliwiające
przetestowanie jednostki centralnej 32 bitowego
mikrokontrolera i każdego z jego modułów peryferyjnych.

Potwierdzić

-

Wymagania
ogólne dla
środowiska IDE

C/C++ Compiler

Potwierdzić

-

Assembler

Potwierdzić

-

Linker

Potwierdzić

-

Debugger

Potwierdzić

-

Kolumna do
wypełnienia przez
oferenta *
4
Potwierdzić

Max
liczba
punktów
5
-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Nazwa
parametru
2
Konfigurator
mikrokontolera

Wymaganie
3
Konfigurator zapewniający


dodawanie i usuwanie z konfiguracji mikrokontrolera
poszczególnych jego bloków i funkcji,



konfigurowanie
mikroprocesora
stanowiącego
jednostkę centralną 32 bitowego mikrokontrolera
oraz



konfigurowanie
modułów
konieczności bezpośredniej
źródłowe Verilog.

peryferyjnych
ingerencji w

bez
pliki

Tab. 4
Wymagania jakościowe

Lp.

Nazwa
parametru

1
2
26. Dokumentacja

27.

Wsparcie
techniczne

Wymaganie
3
Dokumentacja w języku polskim lub angielskim dla
mikroprocesora stanowiącego jednostkę centralną 32
bitowego mikrokontrolera opisanego w Tab. 1 niniejszego
Załącznika obejmująca specyfikację funkcjonalną,
przebiegi czasowe, opisy pobudzeń, opisy portów.
Dokumentacja w języku polskim lub angielskim dla
każdego z modułów peryferyjnych z osobna, opisanych w
Tab. 2 niniejszego Załącznika obejmująca specyfikację
funkcjonalną, przebiegi czasowe, opisy pobudzeń, opisy
portów.
Wsparcie techniczne wliczone w cenę, świadczone
również w siedzibie Zamawiającego, przez czas trwania
licencji, w wymiarze minimum 15 godzin za każdy rok
okresu licencji, w języku polskim dla przedmiotu
zamówienia.
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28.

29.

Warunki licencji

Warunki gwarancji

Licencja na okres 5 lat zapewniająca prawo do
wykorzystania zakupionego Pakietu w projektach,
badawczych i komercyjnych.
Wykonawca
zapewni
aktualizację
modułów
IP
wymienionych w przedmiocie umowy w okresie trwania
Licencji.
Brak
ograniczenia
liczby i
rodzaju
projektów
realizowanych lub zrealizowanych w trakcie trwania
Licencji.
Przedłużenie Licencji na kolejne lata jest możliwe.
Licencja bez ograniczenia liczby stanowisk u
Zamawiającego, na których pakiet może być
zainstalowany.
Opłata za komercjalizację projektu zawierającego objęty
licencją mikrokontroler w dowolnej konfiguracji nie
przekroczy 25% ceny przedmiotu zamówienia.
Opłata za komercjalizację projektu zawierającego
niezależne moduły peryferyjne objęte licencją w dowolnej
konfiguracji bez modułu jednostki centralnej CPU
objętego licencją mikrokontrolera nie przekroczy 5% ceny
przedmiotu zamówienia za moduł.
Opłata za komercjalizację jest realizowana w systemie
„per-project-royalty free”, tzn. jest jednorazowa i
niezależna od wolumenu sprzedaży.
Przedłużenie Licencji utrzymuje prawo Zamawiającego
do pracy nad nieograniczoną liczbą projektów
badawczych i komercyjnych.
Po wygaśnięciu Licencji Zamawiający utrzymuje prawo
do komercjalizacji projektów opracowanych w okresie
trwania Licencji lub w okresie, o jaki została ona
przedłużona.
Gwarancja obejmuje usunięcie każdej wady ujawnionej
w trakcie korzystania z przedmiotu zamówienia w okresie
trwania Licencji.

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić
Potwierdzić

-

Potwierdzić

-

Potwierdzić

Potwierdzić
Potwierdzić

-

Potwierdzić

Potwierdzić

-

Tab. 5
Warunki realizacji

Lp.

Nazwa
parametru

1
30.

2
Forma dostawy
przedmiotu
zamówienia

31.

Termin dostawy
przedmiotu
zamówienia
Warunki odbioru
przedmiotu
zamówienia

Wymaganie
3
Dostarczony drogą elektroniczną na dedykowane,
wskazane przez Zamawiającego konto na serwerze
Zamawiającego. Alternatywną formą dostawy jest
umieszczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, pakietu
na dedykowanym koncie na serwerze Wykonawcy i
udostępnienie tego konta Zamawiającemu.
W terminie do 20 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.

Weryfikacja przedmiotu zamówienia i jego zgodności z
zapisami niniejszej SIWZ zostanie przeprowadzona przez
Zamawiającego w jego siedzibie, w okresie 30 dni
roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego
następującego po dostawie. Godziny wsparcia
technicznego świadczone w tym czasie, służące
przeprowadzeniu weryfikacji Pakietu nie wliczają się do
godzin opisanych w p. 27 tabeli Tab.4 niniejszego
załącznika do SIWZ. Dokumentem potwierdzającym
przeprowadzenie odbioru będzie protokół odbioru
podpisany bez uwag przez obie strony umowy.
* Zaleca się aby Wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypełnił kolumnę nr 4
32.

Kolumna do
wypełnienia
przez oferenta *
4
Potwierdzić

Potwierdzić i Podać
Potwierdzić

.........................................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

………………………………………………………………….………….

publicznego

(nazwa

postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

podstawie

art.

24

ust.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

pn. ……………………………………………………………..

zamówienia

(nazwa postępowania),

publicznego

prowadzonego przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4

Wykonawca:

Data …………………

………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
licencji na pakiet projektowy zawierający syntezowalny blok IP 32-bitowego mikrokontrolera
oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy dostawy:

Lp.

Przedmiot dostawy

Data wykonania
dostawy

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

3

Podmiot, na rzecz którego dostawa
została wykonana
(nazwa i adres)
4

.........................................................................
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5
Wykonawca:
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY
dla Instytutu Technologii Elektronowej

Przedmiot zamówienia

Dostawa licencji na pakiet projektowy zawierający
syntezowalny blok IP 32-bitowego mikrokontrolera

1.

Nazwa i adres Wykonawcy

2.

NIP

3.

Telefon:
Fax:
e-mail:

.............................................................................
............................................................................
............................................................................

Całkowita cena oferty netto

podać: ............................ PLN

4.
słownie:...........................................................................

Stawka podatku VAT

podać: .....................%

Wartość VAT

podać: .................................................PLN

Całkowita cena oferty brutto

podać: ............................ PLN
słownie: ....................................................................

5.

Termin wykonania zamówienia:
maksymalnie do 20 dni roboczych od
daty podpisania umowy
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6.

Oświadczenie

Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie*
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich
wartość bez kwoty podatku:........................................
nazwa towaru …..………………………………..............
Oświadczam, iż jestem/nie jestem* przedsiębiorcą z
sektora
małych/średnich*
przedsiębiorstw
w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie
działalności gospodarczej.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SIWZ (wraz z
załącznikami stanowiącymi jej integralną część)
i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń.

7.

Oświadczenie

8.

Oświadczenie

9.

10.

Osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy
Części zamówienia, które Wykonawca
powierzy podwykonawcom

podać: ...........................................
podać części zamówienia : ......................................
podać nazwy firm: …………………………..

11

Forma wniesienia wadium

podać:…………………………………………..
Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na
zasadach określonych w art. 46 Pzp, na następujący
rachunek bankowy......................................................**

12.

Dokumenty załączone do oferty

13.

Miejscowość
Data sporządzenia oferty

1.
2.
3.

*niepotrzebne skreślić

.............................................................................
podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6
Wykonawca:

Data: ……………...

………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

działając w imieniu WYKONAWCY:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, będąc zobligowanym do wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych informuję, że:
 *nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634) z żadnym z Wykonawców, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (na podstawie zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy)


*należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 184,1618 i 1634), wraz z niżej wymienionymi
podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym postępowaniu**:
1. Nazwa :………………………………………., Siedziba: …………………………
2. Nazwa :………………………………………., Siedziba: …………………………
3. Nazwa :………………………………………., Siedziba: …………………………

__________________ dnia __ __ 2017 roku
.............................................................................
podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić lub usunąć
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