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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.home.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż, szkolenie, dostawa, montaż 

i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania 

badan technicznych pojazdów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

postępowania o udzielenie zamówienia jest sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w 

siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan 

technicznych pojazdów. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest z sprzedaż, 

szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego 

wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów, w tym modernizacja urządzenia 

rolkowego do badania tachografów oraz opracowanie i zainstalowanie programu komputerowego 

do generowania wyników pomiarów w formie zbiorczego protokołu z badań technicznych pojazdów 



Ideą przewodnią tak ujętego przetargu jest konieczność uzyskania, oprócz wyszczególnionego w 

rozporządzeniu wyposażenia odpowiedniej klasy, zbiorczego wydruku z badań pojazdu, który 

stanowi element nadrzędny projektu. System zbiorczego wydruku z badań technicznych pojazdów 

stanowi nowy w skali europejskiej kierunek próby nadzorowania wyników badań pojazdów przez 

organa administracji państwowej, w celu wyeliminowania zjawisk nieuczciwej i nierzetelnej 

działalności stacji kontroli pojazdów. Krajowe przepisy odnośnie przeprowadzania urzędowych 

badan technicznych nie przewidują żadnej skutecznej kontroli wyników badań pojazdów, stąd 

wdrożenie systemu obiektywnej oceny stanu technicznego pojazdu w postaci zbiorczego wydruku 

niewrażliwego na intencję przeprowadzającego badania diagnosty, przez jednostkę wiodącą w 

zakresie prowadzenia, wdrażania i opiniowania metod badawczych pojazdów stanowi pilotażowy 

program inicjujący działania nadzoru nad wynikami badań technicznych pojazdów w realnych 

warunkach pracy okręgowej stacji kontroli pojazdów. Z wieloletnich doświadczeń ITS, w tym 

budowy programu dla stacji kontroli pojazdów i danych technicznych pojazdów wynika 

jednoznacznie, iż w budowę takiego systemu muszą być zaangażowane jednostki wytwarzające lub 

oferujące do sprzedaży urządzenia diagnostyczne dla stacji kontroli pojazdów, które działając w tak 

wąskiej specjalizacji są w stanie sprostać tak postawionym wymaganiom. Ewentualny zakup 

pojedynczych egzemplarzy wyposażenia niezbędnego dla stacji kontroli pojazdów i spinanie go w 

zbiorczy system wydruku z naszego rozeznania ze względów merytorycznych i finansowych nie ma 

uzasadnienia, gdyż każde urządzenie kontrolno- pomiarowe oparte jest na innym programie 

sterującym. Z uwagi na powyższe szukamy w tak sformułowanym przetargu firmy , która 

zainteresowana sprzedażą własnych wyrobów podejmie się realizacji naszego zadania negocjując 

z innymi producentami warunki dostaw sprzętu określonego naszymi wymaganiami, a 

spełniającego istotny dla nas cel nadrzędny. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

bezpłatnej gwarancyjnej obsługi serwisowej przez okres min. 12 miesięcy. Wykonawca zapewni 

szkolenie dla minimum 5 osób (pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi dostarczonego 

urządzenia i oprogramowania. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia znajduje się w 

załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ==> www.its.waw.pl. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28. 



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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ==>www.its.waw.pl) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na 

podstawie kryterium wykonania co najmniej 2 podobnych zamówień o minimalnej 

wartości każdej z dostaw 100 000 złotych brutto, odpowiadających swoim rodzajem 

dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Dostawa powinna obejmować w 

szczególności: -Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu lub, -Miernik 

poziomu dźwięku lub, -Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym 

lub, -Przyrząd do wymuszani kontrolowanego nacisku na hamulec najazdowy przyczepy 

lub, -Dymomierz laserowy pomiaru koncentracji cząstek stałych lub, -Urządzenie rolkowe 

do badania hamulców motorowerów i motocykli lub, -Przyrząd do pomiaru geometrii 

ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t lub, -Przyrząd do pomiaru geometrii 

ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t. Ocena spełniania tego warunku 

prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu 

warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycję stanowi załącznik nr 4 do 



SIWZ) oraz wykazu wykonanych dostaw (zgodnie załącznikiem nr 6 do SIWZ) w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy 

zostały wykonane należycie. Dokumentem potwierdzającym, że dostawy zostały 

zrealizowane należycie, może być referencja, protokół odbioru, faktura z potwierdzeniem 

odbioru zamówienia. W celu przeliczenia kwot podanych w innych walutach niż PLN 

należy przyjąć kurs waluty z tabeli kursów średnich podanych przez NBP w Tabeli A 

kursów średnich walut obcych - www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html z dnia publikacji 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ==>www.its.waw.pl) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ==>www.its.waw.pl) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ==>www.its.waw.pl) 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy 

zmiana ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi 

się rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może 

dotyczyć faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 

Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa pokój nr 226. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-

301 Warszawa pokój nr 114. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.17) Czy 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 

 
 


