SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego: komputery PC wraz z monitorami,
komputery przenośne, serwer komputerowy, urządzenia sieciowe.
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Podstawa prowadzenia postępowania

I.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo zamówień publicznych , opublikowany w Dz.U. 2018 poz. 1986, a także wydane
na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia
publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018
poz. 1993 )
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 2477)
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2017 poz. 2479)

Tryb udzielenia zamówienia

II.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
przedmiotu zamówienia poniżej 144 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia - wspólny słownik CPV:



30200000-1 – Komputery PC wraz z monitorami
30213000-6 – Komputery przenośne – notebook



48822000-6 – Serwer komputerowy



32420000-3 – Urządzenie sieciowe (switch, dysk sieciowy,)

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: (łącznie 3 zadania)
Zgodnie z załącznikiem nr 2
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Zadanie 1


Stacja robocza (45 szt.)



Monitor panoramiczny (35 szt.)

Zadanie 2


Komputer przenośny - notebook (11 szt.)

Zadanie 3


Serwer komputerowy (1 szt.)



Urządzenie sieciowe – switch (3 szt.)



Dysk twardy (24 szt.)

IV.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający na podstawie art. 36aa. ust 1 uPzp, dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych: (oferta może być złożona na 1 zadanie lub na dowolną ilość zadań).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Na podstawie art. 36b ust. 1 uPzp Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie
informację
o
części
zamówienia,
którą
zamierza
powierzyć
podwykonawcom.
Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona
podwykonawcom.

Termin wykonania zamówienia

V.

Termin realizacji zamówienia – do 17.12.2018 r.

VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym paragrafie warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

2.

W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej”
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

3.

W zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej”
a. wymagane jest aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym
określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem publicznym znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tj. wykazanie się obrotem rocznym za dwa ostatnie lata obrotowe
nie mniejszym niż 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w każdym roku.
b. wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę
min. 50 000 zł .
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4.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”
a. dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował dostawę sprzętu komputerowego na rzecz jednego wykonawcy
na kwotę min. 50 000 zł brutto.

5.

Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
a. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b. Zamawiający oceni, 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
dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia.
c. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca
polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, Zamawiający żąda, 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.

6. W przypadku składania oferty na dowolną część (1,2,3 lub wszystkie) zamawiający dopuszcza,
aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym
samym doświadczeniem dla dowolnej części zamówienia.
7. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki
określone w ust. 3 i 4 niniejszego punktu tj. VI. mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę
lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

VII. Podstawy wykluczenia
1.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 uPzp, a mianowicie:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
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wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5 pkt 1-2 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww.
podstawie.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
3.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
zawierające w szczególności informacje:
1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt. VI SIWZ;
2) o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw
wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 oraz
stosownymi informacjami o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty
zasoby;
3) oświadczenie innego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp,
4) o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom – wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na warunkach
wskazanych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty
dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia.
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3. Oświadczenie o grupie kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie
składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór
oświadczenia Zamawiający udostępni wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty
w postepowaniu.
4. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) dowodów, określających czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
3) sprawozdania finansowego albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres
nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres - wykazanie się obrotem rocznym za dwa ostatnie lata obrotowe nie mniejszym
niż 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w każdym roku;
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
min. 50 000 zł.
5. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do innego podmiotu:
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1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
2) Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których
spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych
podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

6. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
dokumenty wymienione w pkt VIII ust. 4 ppkt 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt VII ust 4 ppkt 1) składa ten
Wykonawca-członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału
w postępowaniu.
7. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VIII ust. 4 ppkt 2) – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt 2) stosuje się.
8. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń
Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega
Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożony w formie
pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
9. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1 W przypadku,
w którym oświadczenia lub dokumenty, które Zamawiający może uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały w tych bazach przedstawione w języku
innym niż polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język

1

Art. 26 ust. 6 uPzp.
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2)

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów;
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.

10. Język
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sposób porozumiewania się w postępowaniu oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z Wykonawcami

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1481 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów
powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej
formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów
i oświadczeń określonych w pkt VIII.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma
obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma
obowiązek udzielenia odpowiedzi.
Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata faksem, elektronicznie
lub został doręczony w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi,
za pomocą faksu lub elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ
(lub poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Sebastian Krupiński oraz Dawid Sikora
tel. 22 457-03-20, 22 457-03-36
faks: 22 457-03-45
e-mail: info@oke.waw.pl
w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa
faks: 22 457-03-45
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X.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.

Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
określonego w pkt XIII SIWZ.

XII. Opis przygotowanie oferty
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie
elektronicznej.
Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ oraz Formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp zawierające informacje w zakresie
wskazanym w pkt VIII §1 oraz formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. VI ust. 5 – jeżeli Wykonawca polega
na zasobach lub sytuacji innego podmiotu na warunkach wskazanych w art. 22a uPzp;
4) Wykonawca poda w Formularzu ofertowym:
- łączną kwotę realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na części zamówienia.
W Formularzu cenowym Wykonawca umieści informacje o:
a. wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto przedmiotu zamówienia (wybranej
części)
b. okresie gwarancji liczonej w miesiącach (wybranej części) – tabela 2 formularza
cenowego
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty
na komputerze lub maszynie do pisania.
Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte,
zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA
PRZETARG „Dostawa sprzętu komputerowego: komputery PC wraz z monitorami,
komputery przenośne, serwer komputerowy, urządzenia sieciowe - nie otwierać przed
19.11.2018, godz. 09:30”. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć
także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone
w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „UWAGA
PRZETARG „Dostawa sprzętu komputerowego: komputery PC wraz z monitorami,
komputery przenośne, serwer komputerowy, urządzenia sieciowe.” oraz pełną nazwą
i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty,
potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
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9. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn.zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej
kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do
oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest
zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 uPzp). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww.
obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną
informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia oferty
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pok. 325 – IIIp.) –
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2018 r., o godz. 09:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez
otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. 217 –IIp.) dnia 19.11.2018 r.,
o godz. 09:30.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie
w siedzibie Zamawiającego, na co najmniej 5 minut przed terminem określonym
w ppkt. 4- powyżej.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym.
2. Wykonawca poda okres gwarancji zamieszczony w formularzu ofertowym.
3. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji umowy wynikające z zapisów Opisu
Przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów
i usług). Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz
słownie.
4. Wykonawca obliczy cenę oferty wykorzystując tabelę nr 1 zawartą w formularzu cenowym.
5. Wykonawca obliczy punkty przyznane za okres gwarancji wykorzystując tabelę nr 2 zawartą
w formularzu cenowym.
6. Cena oferty brutto w PLN stanowi sumę wartości brutto w PLN.
Cena jednostkowa, kwota podatku VAT i wartość łączna musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zamawiający nie dopuszcza
zaoferowania ceny jednostkowej 0 zł. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1830) ceną jest wartość wyrażona
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić za towar lub usługę.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy
i nie będą podlegały zmianom.
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7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

XV. Kryteria oceny oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p.

Maksymalna
liczba punktów
(waga)

Kryterium
1.

Cenowe – Wartość oferty

60

2

Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

40

RAZEM

100

2. W kryterium „Cenowe - wartość oferty” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena PLN najniższej oferty (brutto)
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena PLN badanej oferty (brutto)
3. W kryterium ”Okres gwarancji” najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca
największy okres gwarancji podanym w miesiącach, a każda następna odpowiednio
zgodnie ze wzorem:
liczba miesięcy objętych gwarancją
Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 x 40 %
największa liczba miesięcy objętych gwarancją
Każda część zamówienia będzie punktowana oddzielnie, do każdej z części zamówienia
kryteria oceny oferty są te same.
4. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
5. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium. Następnie
punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę
punktów.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jako najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia,
najpóźniej do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom .
1.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVIII. Istotne postanowienia umowy
1.
2.
3.

Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym stawek
podatku od towarów i usług.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp
jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp.
Załączniki:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz cenowy
4. Formularz ofertowy
5. Zakres udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
6. Wzór umowy
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