
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA: Dostawa

komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia

wielofunkcyjnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

RPMA.02.01.01-14-1953/15 „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”

dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 566175-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny

MSWiA, krajowy numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława Prusa 42372 , 05-400

Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks

227 794 671.

Adres strony internetowej (URL): www.zozmswia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

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

jednostka ochrony zdrowia

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak

www.zozmswia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zozmswia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, w

sekretariacie. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową/kurierską z zastrzeżeniem, że

decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie

data stempla pocztowego (nadania)

Adres:

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock,

Sekretariat
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów stacjonarnych i

przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Numer referencyjny: ZP 9-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

brak

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz
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z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego. Zamówienie w ramach projektu pn.

„Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. 2. Zamówienie podzielone na dwie

części: 1) Część 1 postępowania - dostawa 21 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3 szt. komputerów

przenośnych wraz z oprogramowaniem – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik

nr 1A do SIWZ. 2) Część 2 postępowania - dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzenia

wielofunkcyjnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia – szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Wszelkie koszty związane z

przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z

wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego na postawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli

oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów

uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 4. Zamawiający nie

określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które

obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub

zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w

przyjętych kryteriach. 5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

48900000-7

30213100-6

42962000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 70

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia

terminu realizacji umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji finansującej Projekt na

wydłużenie terminu realizacji Projektu „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”.

2. Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiającego w Otwocku mieszcząca się przy ul. Bolesława

Prusa 1/3. 3. Wykonawca zobowiązany jest również do rozwiązywania problemów w trybie pomocy

zdalnej i interwencji – dotyczy Części 2 postępowania. 4. Informacje odnośnie zmiany umowy opisane

zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu

w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż

oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI. Pkt. 2 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł – dotyczy Części 1

postępowania

Informacje dodatkowe 2. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy

zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia. 3. Zamawiający może, na każdym etapie

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający oceni Wykonawcę

oraz czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub

sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym

przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków

udziału w postępowaniu. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 10.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka

cywilna itd.) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, warunki przetargowe będą zsumowane w celu łącznej oceny. Potencjał podmiotów

występujących wspólnie powinien odpowiadać zdolności wykonania zamówienia pojedynczego

Wykonawcy, co oznacza, że warunki określone w rozdział V ust. 1 pkt 2 i 3 ppkt a) powinien

spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) – dotyczy Części 1 postępowania: Co

najmniej jedną dostawę o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda, polegającą na dostawie i

konfiguracji sprzętu informatycznego wraz z podaniem rodzaju, dat i miejsca wykonania dostawy

oraz załączeniem dowodów określających, iż dostawa została wykonana należycie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 2. Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy

zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia. 3. Zamawiający może, na każdym etapie

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający oceni Wykonawcę

oraz czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na

zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te

zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna

lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację

finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 10. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki przetargowe

będą zsumowane w celu łącznej oceny. Potencjał podmiotów występujących wspólnie powinien

odpowiadać zdolności wykonania zamówienia pojedynczego Wykonawcy, co oznacza, że warunki

określone w rozdział V ust. 1 pkt 2 i 3 ppkt a) powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca

wspólnie ubiegający się o zamówienie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:
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1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym

mowa w rozdz. VI. ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda, aby

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 3 niniejszej SIWZ. 8. Wykonawca, który powołuje

się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ

dotyczące tych podmiotów. 9. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej,

zdolnościach technicznych lub zawodowych, innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą

dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienie oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dowód określa w szczególności: (1) zakres

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. 11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

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

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert oświadczenie

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 2

i 3 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć Załącznik nr

7 do SIWZ - wykaz oferowanych produktów – dokument ma umożliwić dokonanie oceny

spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego – dotyczy

Części 1 postępowania; 4. Do oferty Wykonawca musi dołączyć Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz

oferowanego produktu– dokument ma umożliwić dokonanie oceny spełniania przez oferowane

rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego – dotyczy Części 2 postępowania. 5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby

- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 2

i 3 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na

sytuacji finansowej, zdolnościach technicznych lub zawodowych, innych podmiotów, Wykonawca

składa wraz z ofertą dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dowód określa w szczególności:

(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów

innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (4) czy podmiot, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia. 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) polisę OC na
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prowadzenie działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy – dotyczy Części 1 postępowania, b) wykaz

wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

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

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, czy wykonywane były w

obiekcie czynnym 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, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy Części 1 postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wymaganych certyfikatów/ deklaracji /

wydruków ze stron / oświadczeń dotyczących oferowanych produktów, zgodnie z Załącznikiem nr

7 do SIWZ – dotyczy Części 1 postępowania.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień

składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Do

oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące

braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na podstawie art.

25a ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Do oferty

Wykonawca musi dołączyć Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz oferowanych produktów – dokument

ma umożliwić dokonanie oceny spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagań określonych

przez Zamawiającego – dotyczy Części 1 postępowania; 5. Do oferty Wykonawca musi dołączyć

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz oferowanego produktu– dokument ma umożliwić dokonanie

oceny spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagań określonych przez Zamawiającego –
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dotyczy Części 2 postępowania. 6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność

z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub

kopii poświadczonej notarialnie. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. W przypadku, gdy

Wykonawca polega na sytuacji finansowej, zdolnościach technicznych lub zawodowych, innych

podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie oraz oceny, czy stosunek łączący

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dowód określa w

szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (4) czy podmiot, na

zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których

wskazane zdolności dotyczą. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. Potwierdzenie wniesienia wadium - dotyczy Części 1

postępowania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery

tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. UWAGA! DOTYCZY CZĘŚCI 1

POSTĘPOWANIA. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych,

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
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listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.

359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BGK Bank

Gospodarstwa Krajowego nr: 65 1130 1017 0020 1464 0920 0004, z dopiskiem na przelewie:

„Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa

urządzenia wielofunkcyjnego – dotyczy Części 1 postępowania”. 4. Skuteczne wniesienie wadium

w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania

ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej –

dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż

pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. 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 i 5 ustawy

Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy

zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego

zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

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

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

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

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena - Część 1 i 2 postępowania 60,00

Okres gwarancji - Część 1 postępowania 30,00

Sprawność zasilacza - Część 1 postępowania 10,00

Okres gwarancji - Część 2 postępowania 40,00

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

Nie

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w

przypadku, gdy: 1) wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych lub wystąpieniem

okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności,
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skutkujących niemożnością dotrzymania warunków sposobu realizacji przedmiotu umowy, 2)

wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, 3)

zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 4) zmiany obowiązujących

przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w

momencie zawierania umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z umową

lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu umowy w całości lub

części, 5) jeżeli wykonanie umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, 6) gdyby zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było

niemożliwe lub niecelowe ze względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn

niezasadne albo niemożliwe lub, gdyby zaistniała korzystna dla Zamawiającego możliwość

zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań

informatycznych albo sprzętowych – w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu umowy, 7)

zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 8)

wstrzymania produkcji, (której nie można było przewidzieć) określonego modelu sprzętu

komputerowego, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy sprzęt o parametrach technicznych, nie

gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie oraz pod warunkiem, że cena

sprzętu o nowych parametrach technicznych nie ulegnie zwiększeniu, 9) pojawienia się na rynku

urządzeń (oprogramowania) nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji

przedmiotu umowy albo kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub pojawienia się na rynku

urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane

powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej, 10) uzasadnionej przyczynami technicznymi

konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez

Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji umowy, 11) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa

- zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie

mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez

działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków

zobowiązaniowych). 2. Postanowienia ww. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 3.

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu

faktycznego mających wpływ na realizację umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-05, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Dostawa 21 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3 szt. komputerów przenośnych

wraz z oprogramowaniem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1

postępowania - dostawa 21 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3 szt. komputerów przenośnych wraz z

oprogramowaniem – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ. 2. W

ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 21 szt. komputerów

stacjonarnych i 3 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis parametrów

minimalnych sprzętu został zawarty w tabeli nr 1 i 2 - opisanych w Załączniku nr 1A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 48900000-7, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 70

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 30,00

Sprawność zasilacza 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z

przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 2

postępowania - dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego wraz z
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przeprowadzeniem szkolenia z obsługi urządzenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi

Załącznik nr 1B do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie szkolenia z

uruchomienia i obsługi urządzenia wielofunkcyjnego, zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1B do

SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42962000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 70

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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