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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92198-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2022/S 036-092198

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: MELBDZ.261.11.2022
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sosińska; Agnieszka Kiersz
E-mail: zampub.meil@pw.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: MELBDZ.261.11.2022
Adres pocztowy: ul Nowowiejska 21/25 Gmach Techniki Cieplnej, pokój nr 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-665
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sosińska i Agnieszka Kiersz
Tel.:  +49 222346633
E-mail: zampub.MEIL@pw.edu.pl 
Faks:  +48 22234-66-32
Kod NUTS: PL Polska
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i 
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Numer referencyjny: MELBDZ.261.11.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Modułowa mikro-kogeneracja oparta o 
węglanowe ogniwa paliwowe przewidziana do integracji z kotłami centralnego ogrzewania w celu pracy modelu 
prosumenta”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, nr projektu POIR.01.01.01-00-1514/19 dla Instytutu 
Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej - SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SWZ Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dalej OPZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Modułowa mikro-kogeneracja oparta o 
węglanowe ogniwa paliwowe przewidziana do integracji z kotłami centralnego ogrzewania w celu pracy modelu 
prosumenta”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, nr projektu POIR.01.01.01-00-1514/19 dla Instytutu 
Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej - SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SWZ Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dalej OPZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Modułowa mikro-kogeneracja oparta o 
węglanowe ogniwa paliwowe przewidziana do integracji z kotłami centralnego ogrzewania w celu pracy modelu 
prosumenta”; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, nr projektu POIR.01.01.01-00-1514/19 dla Instytutu 
Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa wymagań

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa wymagań

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie zamawiającego przedłoży umowę
regulującą współpracę wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 
z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. Projekt umowy zawarty jest w 
tomie II SWZ.
Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności określone w 
tomie II SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/03/2022
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/03/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ofertę i JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruję się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące 
Wykonawcy i innych podmiotów oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci cyfrowego 
odwzorowania (np. skanu) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oraz: 
Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, 
karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie 
przedmiotu zamówienia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2022
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