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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219415-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wieluń: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2016/S 122-219415
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
LTC Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 2
Punkt kontaktowy: Michał Drozd
98-300 Wieluń
Polska
Tel.: +48 422066601
E-mail: kontakt@isb-ezd.pl
Faks: +48 426849892
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.finn.pl/
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.isb-ezd.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: informatyka

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i aktualizacja licencji algorytmów znakowania i monitorowania oraz komponentów aplikacyjnych do
prototypu ISB, dostawa technicznych podzespołów i akcesoriów prototypu ISB, usługi konfiguracji i montażu
urządzeń prototypu ISB oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do testowania prototypu ISB.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
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Kod NUTS PL
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem jest realizacja zamówienia pn. „Dostawa i aktualizacja licencji algorytmów znakowania i
monitorowania oraz komponentów aplikacyjnych do prototypu ISB, dostawa technicznych podzespołów i
akcesoriów prototypu ISB, usługi konfiguracji i montażu urządzeń prototypu ISB oraz dostawa materiałów
eksploatacyjnych do testowania prototypu ISB”w ramach projektu pn. „Inteligentny system bezpieczeństwa
oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”.
2. Zamawiający niniejsze zamówienie podzielił na II Części, nie dopuszczając możliwości składania ofert
częściowych:
1) Część I zamówienia obejmuje:
a) Zadanie 1: ISB.LIC – Dostawa i aktualizacja licencji algorytmów znakowania i monitorowania oraz
komponentów aplikacyjnych do prototypu ISB.
2) Część II zamówienia obejmuje:
a) Zadanie 1: ISB.PS.D1 – Dostawa technicznych podzespołów i akcesoriów prototypu ISB – Etap 1.
b) Zadanie 2: ISB.PS.D2 – Dostawa technicznych podzespołów i akcesoriów prototypu ISB – Etap 2.
c) Zadanie 3: ISB.PS.D3 – Usługi konfiguracji i montażu urządzeń prototypu ISB.
d) Zadanie 4: ISB.DME – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do testowania prototypu ISB.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 48821000, 35120000, 51000000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 209 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 33 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie ma wymagań w tym zakresie.
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III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, odzwierciedlające wszystkie
prace niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia. wynikające wprost ze specyfikacji warunków
zamówienia oraz inne nie ujęte w specyfikacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, jak
również ryzyko Oferenta i jego odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym za
prawidłowe oszacowanie nakładów pracy, sprzętu i kosztów koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu
umowy oraz wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia (np. opłaty, podatki, cła).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z należytym,
zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne zmiany
konfiguracji urządzeń w trakcie trwania umowy.
3. Cenę ryczałtową należy obliczyć na podstawie SWZ.
4. Wynagrodzenie obejmuje również przekazanie bez żadnych ograniczeń majątkowych praw autorskich lub
udzielenie licencji do Utworów będących przedmiotem zamówienia oraz jest ekwiwalentem zobowiązania się
Oferenta do niepodejmowania działalności konkurencyjnej.
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach za kolejne części zamówienia przekazywane w ustalonych
przez strony terminach, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy / części przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego i sporządzeniu pisemnego Protokołu Odbioru.
7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy / części przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od jego
przekazania.
8. Wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana przelewem, w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy na
podstawie Faktury/ Rachunku sporządzonego przez Oferenta i dostarczonego do Zamawiającego w ciągu 3 dni
od daty sporządzenia Protokołu Odbioru.
9. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny ryczałtowej Zamawiający
poprawi je przykładowo w następujący sposób:
1) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
2) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.
10. Oferent określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie, nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy
prawnej, jednakże Oferenci przedstawiają wraz z ofertą umowę regulującą zasady współpracy między nimi
oraz ustanawiają pełnomocnika lub pełnomocników do reprezentowania Oferentów, jako podmiotu wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oferenci składający wniosek
o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, wg wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia, muszą wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
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z powodu niespełniania warunków, o których mowa w § 13 Regulaminu udzielania zamówień przez LTC Sp.
z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków zewnętrznych (publicznych) na
potwierdzenie czego składają:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika nr 2 do Ogłoszenia);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 3 do Ogłoszenia);
3) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (wg Załącznika nr 4 do Ogłoszenia);
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości;
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za
zgodność z oryginałem.
3. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe dokumenty w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego
w Ogłoszeniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru
formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te
usługi zostały wykonane należycie.
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w celu
potwierdzenia warunku określonego w Ogłoszeniu (wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do
Ogłoszenia).
2. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe dokumenty w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią warunki
określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich t3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie realizacji prac rozwojowych w ramach projektu
badawczego dotyczącego oprogramowania, wykorzystującego złożone algorytmy przetwarzania obrazów, o
wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto;
b) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego i serwerowego o wartości co
najmniej 400 000 PLN brutto.
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, że dysponuje co najmniej 3osobowym zespołem:
a) co najmniej jedna osobą posiada tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych oraz posiada co najmniej 3letnie doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie cyfrowego znakowania wodnego;
b) łącznie posiada umiejętności wykonawcze i doświadczenie w zakresie:
1. prac projektowych, programistycznych i wdrożeniowych w zakresie budowy i implementacji algorytmów
analizy, przetwarzania oraz rozpoznawania sygnałów i obrazów z zastosowaniem technik sztucznej
inteligencji;
2. prac projektowych, konfiguracyjnych, instalacyjnych, serwisowych i administracyjnych w zakresie
ekstranetowo/intranetowej infrastruktury sieciowej.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie
więcej niż trzech Oferentów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia więcej
niż trzech wniosków, spełniających warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający sklasyfikuje Oferentów
(spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu) według największej liczby usług w zakresie realizacji
prac rozwojowych w ramach projektu badawczego dotyczącego oprogramowania, wykorzystującego złożone
algorytmy przetwarzania obrazów, o wartości min. 1 000 000 PLN brutto wskazanych w odpowiedzi na
ogłoszenie. W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech potencjalnych Oferentów w sposób określony
powyżej, o klasyfikacji Oferentów sklasyfikowanych ex aequo na ostatnich miejscach zdecyduje łączna wartość
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usług w zakresie realizacji prac rozwojowych w ramach projektu badawczego dotyczącego oprogramowania,
wykorzystującego złożone algorytmy przetwarzania obrazów.
IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ofertowa brutto. Waga 70
2. Gwarancja na dostarczone licencje algorytmów znakowania i monitorowania oraz komponentów
aplikacyjnych do prototypu ISB (ISB.LIC). Waga 10
3. Gwarancja na dostarczone techniczne podzespoły i akcesoria prototypów ISB – Etap1 (ISB.PS.D1). Waga 10
4. Gwarancja na dostarczone techniczne podzespoły i akcesoria prototypów ISB – Etap2 (ISB.PS.D2). Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ISB UZEOP 2/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.7.2016 - 08:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pt. „Inteligentny system
bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” realizowany w ramach
Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

VI.3)

Informacje dodatkowe
I)
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz.
2164).
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2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania
zamówień przez LTC Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowanych ze środków
zewnętrznych (publicznych) zwany dalej „Regulaminem" i niniejszej dokumentacji.
4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i
przejrzystości oraz równego traktowania Oferentów. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich
starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
II)
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców tylko w Części
II Zamówienia. W Części I Zamówienia nie dopuszcza się wykonywania przedmiotu zamówienia przez
podwykonawców.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Oferenci przedstawiają wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu umowę regulującą zasady współpracy między nimi oraz ustanawiają pełnomocnika
lub pełnomocników do reprezentowania Oferentów, jako podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia.
4. Do Oferentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Oferenta.
5. W przypadku Oferentów występujących wspólnie warunki określone w Ogłoszeniu będą oceniane w
następujący sposób:
1) warunki oraz dokumenty:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia,
— oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
muszą spełniać/złożyć wszyscy występujący wspólnie.
2) warunki oraz dokumenty dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania
zamówienia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia musi spełnić/złożyć jeden lub kilku występujących wspólnie. Warunki określone w tych punktach
będą oceniane łącznie – łączne spełnienie wymogów będzie ocenione jako spełnienie warunku.
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Oferenci występujący wspólnie mogą złożyć
wspólnie lub każdy z nich odrębnie.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Oferentów metodą „spełnia/nie spełnia" w
oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone wraz z Wnioskiem.
III)
1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów składających się na
wniosek w innym języku. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający
dopuszcza przekazywanie oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji faksem (nr +48 (42) 684 98 92):
1) pod warunkiem, że zostaną one niezwłocznie potwierdzone na piśmie;
2) z zastrzeżeniem, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferta muszą zostać złożone
na piśmie.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
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2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Zaleca się by dokumenty składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu były
ponumerowane oraz trwale (w ogólnie przyjęty sposób) ze sobą połączone.
4. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Wszelkie zmiany i poprawki w treści wniosku,
dokumentów składających się na wniosek i załączników mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz wstawienie własnoręcznej parafy osoby
upoważnionej do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy jakiś formularz nie dotyczy Oferenta zaleca się
załączyć go do wniosku i zamieścić formułę "nie dotyczy".
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany przez osobę/y upoważnioną
do reprezentowania Oferenta, wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców
lub wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania
wniosku przez osobę nie wykazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców lub nie
wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do wniosku winno być dołączone
pełnomocnictwo (oryginał lub odpis (kserokopia) poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę
lub notarialnie) dla osoby/osób podpisujących wniosek.
6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Oferenta (osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta).
7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z kompletem wszystkich wymaganych
dokumentów musi spełniać wymagania określone w ustawie oraz niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
8. W przypadku zastrzeżenia we wniosku lub w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Oferent zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. mają charakter techniczny, technologiczny,
organizacyjny, przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą dla oferenta; Oferent podjął
działania w celu zachowania ich poufności; nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej.
9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający udostępnia wszelkie pomocnicze formularze – wzory załączników do Ogłoszenia o niniejszym
postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego www.finn.pl oraz w formie pisemnej w siedzibie
Zamawiającego.
11. Formularze zamieszczone przez Zamawiającego są przykładowe i dopuszcza się ich modyfikacje w
zakresie układu graficznego, lecz muszą one prezentować wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego.
12. Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy. Umowa
zostaje zawarta z chwilą jej podpisania co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje roszczenie z tego tytułu, w
szczególności roszczenie o zawarcie umowy.
13. Pytania do treści Ogłoszenia Oferenci przekazują Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail
podany w Rozdziale 1.
14. Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia Zamawiający prześle do Oferentów oraz zamieści na stronie internetowej
www.finn.pl. Modyfikacje do Ogłoszenia Zamawiający prześle do Oferentów oraz zamieści na stronie
internetowej www.finn.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
15. Oświadczenia i dokumenty Zamawiający i Oferent zamieszcza na stronie internetowej www.finn.pl
16. Każdy Oferent może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
17. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV)
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1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zamkniętej kopercie/opakowaniu należy składać w
siedzibie Zamawiającego: LTC Sp. z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń w terminie do 26.7.2016 r. do godz.
8:30.
2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zamkniętej kopercie/opakowaniu nadesłane pocztą
będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego: LTC
Sp. z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń w terminie do 26.7.2016 r. do godziny 8:30.
3. Kopertę/opakowanie należy opatrzyć nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresować jak niżej:
LTC Sp. z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na
"Dostawa i aktualizacja licencji algorytmów znakowania i monitorowania oraz komponentów aplikacyjnych do
prototypu ISB, dostawa technicznych podzespołów i akcesoriów prototypu ISB, usługi konfiguracji i montażu
urządzeń prototypu ISB oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do testowania prototypu ISB".
4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
6. Wniosek oraz wymagane dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli.
V)
1. Treść umowy pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem jest kształtowana autonomią woli stron.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największą ilość
punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Umowa zawarta po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, będzie umową warunkową pod warunkiem
(zawieszającym) określonym w pkt 4 niniejszego rozdziału.
4. Umowa i wynikające z niej zobowiązania stron wchodzą w życie i obowiązują jedynie po spełnieniu się
warunku zawieszającego, jakim będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Inteligentny system
bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 oraz:
a) Zamawiający uzyska pisemną zgodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie
Oferentowi wykonania części merytorycznej Projektu (warunek nie dotyczy uczelni publicznej, państwowego
instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca
2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o
której mowa w art. 41 ust 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Z
2014 r., poz. 1620} i otrzymała co najmniej ocenę B).
5. W przypadku niepodpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa
powyżej, lub nieotrzymania zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, zgodnie z art. 89 k.c.
umowa uważana będzie za niezawartą.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w następującym zakresie:
a) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli
umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
b) zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona
korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawierania umowy, a ponadto jej
dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
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wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień
przez Strony;
zmiana umowy zawartej z NCBiR implikuje zmianę harmonogramu realizacji lub zakresu umowy z
Oferentem.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Oferenta, w zakresie przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia
rozwiązań i terminów, z przyczyn:
a) związanych ze zmianą:
uwarunkowań prawno-administracyjnych;
rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych systemów operacyjnych
serwerów i urządzeń mobilnych);
funkcjonalności aplikacji systemu ISB i procedur Modelu Procesu Udostępniania, Zarządzania i Archiwizacji
Treści Cyfrowych, wynikających ze zmian wymienionych w pkt a), b).
b) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami Umowy.
VI)
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
1. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Oferentom ubiegającym się o zamówienie,
których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w
Regulaminie lub niniejszym Ogłoszeniu – przysługują środki odwoławcze, określone w Dziale V Regulaminu
udzielania zamówień przez LTC Sp. z o.o.
2. Oferent może złożyć umotywowaną, pisemną skargę do Zamawiającego na adres kontaktowy
Zamawiającego podany w Ogłoszeniu.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
LTC Sp. z o.o.
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.6.2016
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