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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262044-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe
2016/S 145-262044

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
Poli Gojawiczńskiej 10
Osoba do kontaktów: Jacek Myszk
80-286 Gdańsk
Polska
Tel.:  +48 583410167
E-mail: sp1gdaw@wp.pl 
Faks:  +48 583476881
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sp1gda.edu.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: instytucja edukacyjna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Dragana 2
80-809 Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 12
ul. Człuchowska 6
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 17
ul. Czarnieckiego 2
Gdańsk
Polska

mailto:sp1gdaw@wp.pl
www.sp1gda.edu.pl
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Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
ul. Hoene 6
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Opacka 7
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Lilii Wenedy 19
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Srebrniki 10
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 39
ul. Obywatelska 1
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 42
ul. Czajkowskiego 1
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 47
ul. Reformacka 18
Gdańsk
Polska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 55
ul. Wolności 6 A
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 59
ul. Modra 2
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 61
ul. Sienna 26
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 65
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ul. Śluza 6
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 76
ul. Jagiellońska 14
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 80
ul. Opolska 9
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 81
ul. Siedleckiego 14
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 84
ul. Otomińska 72
Gdańsk
Polska
Szkoła Podstawowa Nr 86
ul. Wielkopolska 20
Gdańsk
Polska
Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
ul. Tęczowa 6
Gdańsk
Polska
Gimnazjum Nr 19
ul. Jagiellońska 5
Gdańsk
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Gdańsk.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych zestawów komputerowych
i laptopów, oprogramowania, serwerów, drukarek, skanerów, monitorów dotykowych
z wbudowanym komputerem, urządzeń sieciowych i pozostałego peryferyjnego osprzętu pomocniczego
Zamówienie podzielono na 5 zadań określone przez rodzaj sprzętu komputerowego;
Zadanie nr 1 obejmuje: komputer stacjonarny all in one i bezprzewodowy punkt dostępowy access point.
Zadanie nr 2 obejmuje: laptop
Zadanie nr 3 obejmuje: serwer i switch.
Zadanie nr 4 obejmuje: monitor dotykowy z wbudowanym komputerem, projektor i ekran projekcyjny.
Zadanie nr 5 obejmuje: drukarka laserowa i skaner.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30232110, 30236000

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

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:

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

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Komputery stacjonarne all in one i bezprzewodowy punkt dostępowy access point.
1) Krótki opis

Komputery stacjonarne all in one i bezprzewodowy punkt dostępowy access point.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30232110, 30236000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa Laptopów
1) Krótki opis

Dostawa Laptopów 15".

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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30200000, 30232110, 30236000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa serwerów i switch
1) Krótki opis

Dostawa serwerów i switch.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30232110, 30236000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawa monitorów dotykowych z wbudowanym komputerem, projektor i ekran projekcyjny
1) Krótki opis

Dostawa monitorów dotykowych z wbudowanym komputerem, projektor i ekran projekcyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30232110, 30236000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa drukarek laserowych i skanerów
1) Krótki opis

Dostawa drukarek laserowych i skanerów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30232110, 30236000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium:
a) na Zadanie nr 1 w wysokości: 12 200,00 PLN
b) na Zadanie nr 2 w wysokości: 1 000,00 PLN
c) na Zadanie nr 3 w wysokości: 390,00 PLN
d) na Zadanie nr 4 w wysokości: 2 200,00 PLN
e) na Zadanie nr 5 w wysokości: 130,00 PLN
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
14 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
1.2.1 posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie polegającą na:
a) dla zadanie nr 1 dostarczeniu zestawów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN
brutto
b) dla zadanie nr 2 dostarczeniu laptopów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto
c) dla zadania nr 3 dostarczeniu serwerów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto
d) dla zadania nr 4 dostarczeniu monitorów dotykowych z wbudowanym komputerem o
wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto
e) dla zadania nr 5 dostarczeniu 10-ciu drukarek o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto
II. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, wg załączonego wzoru- załącznik nr 1 do oferty;
2) wykaz głównych dostaw, o których mowa w Rozdziale 2, ust. 1, pkt 1.2, ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dowodami,
czy zostały lub są wykonywane należycie, wg załączonego wzoru- załącznik nr 2 do oferty;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg załączonego wzoru –
załącznik nr 3 do oferty;
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa
wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załączonego wzoru- załącznik nr 4 do oferty; w przypadku
składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument
musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
2) 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 w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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ofert- załącznik nr 5 do oferty; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6 do oferty; w
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7 do oferty; w
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 8 do oferty; w
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 9 do oferty; w
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 10 do oferty; w
przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca złoży wraz z ofertą – opis funkcjonalności urządzeń w odniesieniu do wymagań SIWZ oraz
szczegółowe opisy dostarczanych modeli urządzeń zawierający nazwy i parametry techniczne. Dodatkowo
mogą być dostarczone opisy urządzeń w postaci materiałów firmowych, broszur i wydruków materiałów z
Internetu-załącznik nr 12 do oferty.
III. Wykonawcy maja prawo do składania oświadczenia, ustalonego w drodze standardowego formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zamiast dokumentów i zaświadczeń wydanych
przez organy publiczne lub osoby trzecie. JEDZ jest podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne
potwierdzenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia. Formularz ten składa się z ofertą w formie papierowej. W takim przypadku nie są oni zobowiązani
do wypełniania załączonych do SIWZ i składania dokumentów w takim zakresie, jakim potwierdzają spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzają brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy. Należy jednak zwrócić uwagę by formularz JEDZ był wypełniony w treści i zakresie pozwalającym
na ocenę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jak wymaga się w
SIWZ. Wzór formularza JEDZ stanowi załącznik do SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że materiały informacyjne jak również instrukcja wypełniania formularza JEDZ są
dostępne na stronie:
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https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-
zamowienia

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

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. Waga 70
2. Termin dostawy. Waga 30

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:
ZKPiG20/01/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.9.2016 - 12:00

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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.9.2016 - 13:00
Miejscowość:
Gdańsk

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia
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Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.7.2016
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