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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282311-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Mokrsko: Urządzenia komputerowe
2014/S 157-282311

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Mokrsko
NIP 832-19-79-374 REGON 730934654
Mokrsko 231
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko
Osoba do kontaktów: Kamil Piekarski
98-345 Mokrsko
POLSKA
Tel.:  +48 438863277
E-mail: b.marczak@mokrsko.pl
Faks:  +48 438863277
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282311-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:b.marczak@mokrsko.pl
http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
e-Mokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu

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: Gmina
Mokrsko
Kod NUTS PL116

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
— 141 notebooków dla Beneficjentów Ostatecznych (gospodarstwa domowe) wraz z podstawowym
oprogramowaniem, sprzętem peryferyjnym oraz listwami przeciwprzepięciowymi,
— 36 zestawów komputerowych dla jednostek podległych wraz z podstawowym oprogramowaniem i sprzętem
peryferyjnym,
— 91 notebooków dla jednostek podległych wraz z podstawowym oprogramowaniem i sprzętem
peryferyjnym,
— 7 drukarek cz/b dla jednostek podległych,
— 2 szaf pancernych do przechowywania i ładowania notebooków (do 10 szt.) dla jednostek podległych,
— 5 szaf pancernych do przechowywania i ładowania notebooków (20-30 szt) dla jednostek podległych,
— Oprogramowanie antywirusowe (licencja od daty podpisania protokołu odbioru do 31.12.2015),
— Oprogramowanie filtrujące treści WWW (kontrola rodzicielska),
— Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego u Beneficjentów Ostatecznych, przyłączenie do sieci,
—usługi serwisowe -
w ramach realizacji projektu pn. „e-Mokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu” realizowanego z zakresie
Działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 - Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-033/13 zawarta w dniu 12.6.2014.
2. Usługi serwisowe.
a) Wykonawca musi świadczyć usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego w okresie od dnia podpisania
protokołu odbioru przez Zamawiającego do 31 grudnia 2015 roku. Usługi serwisowe wykonawca musi
wykonywać dla jednostek podległych oraz dla BO.
b) Usługa serwisowa musi być wykonana w lokalu BO lub w lokalach jednostek podległych Gminie Mokrsko. W
przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia usterki, Wykonawca odbiera sprzęt i w jego miejsce
zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do naprawy. Naprawa sprzętu
nastąpi w terminie 14 dni od jego odebrania. Po wykonaniu usługi serwisowej dostarcza sprzęt na miejsce.
c) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dane kontaktowe do serwisu (telefon, email ewentualnie też faks)
oraz umieszcza na każdym komputerze naklejkę z danymi kontaktowymi do serwisu.
d) Serwis musi odbierać zgłoszenia w dni robocze w godzinach 10:00–18:00. Zgłoszeń dotyczących
komputerów BO dokonuje BO lub osoba wskazana przez Zamawiającego. Zgłoszeń dotyczących komputerów
w jednostkach podległych dokonuje osoba wskazana przez Zamawiającego. Usługa diagnozowania i
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serwisowania sprzętu i oprogramowania musi być wykonywana na każde uzasadnione wezwanie użytkownika
czy osoby wskazanej. Dopuszcza się zdalne diagnozowanie usterek.
2.1 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i zdalna diagnostyka musi odbyć się
do końca następnego dnia roboczego od momentu przyjęcia zgłoszenia. Czas usunięcia usterki: najpóźniej do
drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia, w przypadkach gdy jest to niemożliwe – najpóźniej
do siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia.
2.2 Sprzęt po usłudze serwisowej musi być skonfigurowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jeżeli
usługa serwisowa wymagać będzie skasowania danych użytkownika z dysku twardego (np formatowanie czy
przywracanie systemu), Wykonawca powiadamia o tym osobę dokonującą zgłoszenia, aby miała możliwość
wykonania kopii danych.
2.3 Wykonawca ponosi koszty napraw serwisowych, włączając w to koszt części oraz koszty transportu sprzętu
do i z miejsca instalacji. Dotyczy to także kosztów dojazdu serwisanta w obie strony.
2.4 Jeżeli usterka sprzętu powstanie z winy BO lub jednostki podległej, Wykonawca zgłosi ten fakt
zamawiającemu w celu ustalenia sposobu pokrycia kosztów naprawy.
Podsumowanie pkt 1-2:
Zamawiający dostarcza sprzęt i oprogramowanie do jednostek podległych pod adresy wskazane w punkcie 2 w
terminie 30 dni od podpisania umowy. Nie jest wymagana wstępna instalacja oprogramowania antywirusowego
i filtrującego treści stron internetowych na tych komputerach. Natomiast wymagana jest instalacja systemu
operacyjnego i pakietu biurowego. Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla BO Wykonawca dostarcza do
siedziby Urzędu Gminy Mokrsko w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy. Notebooki przeznaczone
dla BO muszą mieć wstępnie zainstalowane i aktywowane oprogramowanie. Wymaga się też konfiguracji
połączenia sieciowego według danych przekazanych przez Zamawiającego. Szczegóły w punkcie 2.
3. Szczegółowy opis dostawy sprzętu i oprogramowania.
Sprzęt musi zostać dostarczony na własny koszt i ryzyko Wykonawcy pod adresy wskazane przez
Zamawiającego.
a) Dostawa sprzętu i oprogramowania do jednostek podległych.
Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający
wymaga aby sprzęt dostarczany był sukcesywnie do każdej jednostki z zachowaniem przerwy równej jednemu
dniowi roboczemu. Czyli Wykonawca dostarcza sprzęt do pierwszej jednostki wskazanej przez Zamawiającego,
następuje jeden dzień roboczy przerwy i w kolejnym dniu roboczym dostarcza do następnej jednostki wskazanej
przez Zamawiającego. W dniu dostawy osoby wskazane przez Zamawiającego dokonują sprawdzenia
zgodności przedmiotu zamówienia, podpisują trójstronny protokół odbioru. Wykonawca otrzyma wykaz
jednostek z listą sprzętu i oprogramowania, jakie należy dostawczych po podpisaniu umowy.
Adresy jednostek podległych:
— Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 254,
— Szkoła Podstawowa w Chotowe, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 254,
— Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece, 98-345 Mokrsko, Krzyworzeka 166,
— Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach, 98-345 Mokrsko, Komorniki 126,
— Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, 98-345 Mokrsko, Ożarów 142,
— Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, 98-345 Mokrsko, Mokrsko 233.
b) Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Beneficjentów Ostatecznych:
Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla BO Wykonawca dostarczy w terminie 120 dni od daty podpisania
umowy na adres Urzędu Gminy Mokrsko. Notebooki muszą posiadać zainstalowane i aktywowane
oprogramowanie: system operacyjny, pakiet biurowy, program antywirusowy oraz program do filtrowania treści
w Internecie. Hasła konfiguracji kontroli rodzicielskiej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu
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dostarczenia notebooka. Notebook musi posiadać wstępnie skonfigurowaną sieć bezprzewodową. Zamawiający
przekaże Wykonawcy niezbędne dane po podpisaniu umowy (nazwa sieci, metodę szyfrowania, klucz).
Zamawiający wymaga aby sprzęt i oprogramowanie dostarczane były partiami po 15 zestawów dziennie przez
10 kolejnych dni roboczych. W każdym dniu dostawy musi być obecna przynajmniej jedna osoba będąca
przedstawicielem Wykonawcy. Podczas jednego dnia roboczego Zamawiający dokona sprawdzenia sprzętu
i oprogramowania, przekazania ich grupie Beneficjentów Ostatecznych (maksymalnie 15 osobom). W tym
samym dniu roboczym przedstawiciel Wykonawcy dokona instalacji i konfiguracji sprzętu w lokalach BO,
którzy podpisali protokoły odbioru. Po wykonaniu tej usługi BO podpisują potwierdzenia wykonania instalacji i
konfiguracji sprzętu przez Wykonawcę. W razie wystąpienia problemów z realizacją tej usługi w lokalu u BO,
Wykonawca informuje o tym zamawiającego.
Podsumowując: notebooki dla BO będą przekazywane przez 10 dni roboczych następujących kolejno po sobie
maksymalnie 15 osobom dziennie w obecności przedstawiciela bądź przedstawicieli Wykonawcy. W tym samym
dniu roboczym przedstawiciel lub przedstawiciele Wykonawcy udają się do lokali osób, które odebrały sprzęt w
celu jego podłączenia.
4. Licencje na oprogramowanie
Wszelkie oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia musi wyprodukowane nie wcześniej niż 4 lata od
daty podpisania protokołu odbioru.
Licencje na oprogramowanie zainstalowane na komputerach przeznaczonych dla Beneficjentów Ostatecznych
oraz dla jednostek podległych muszą umożliwiać Zamawiającemu ich bezpłatne przekazanie dla BO i jednostek
podległych do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania w celach niekomercyjnych.
Wykonawca musi uwzględnić fakt, że Zamawiający jest instytucją publiczną, a licencje zostaną użyczone:
jednostkom edukacyjnym;
jednostkom publicznym;
użytkownikom domowym (BO).
System operacyjny oraz oprogramowanie biurowe dostarczone wraz z komputerami muszą posiadać licencje
na czas nieokreślony. Oprogramowanie antywirusowe oraz kontrola rodzicielska muszą posiadać licencje na
okres od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego minimum do dnia 31.12.2015.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, w skład której wchodzi oprogramowanie, którego legalność jest
potwierdzana m.in. przez naklejanie odpowiednich oznaczeń na obudowie jednostki centralnej, Zamawiający
wymaga, żeby takie oznaczenia były umieszczone na dostarczonych zestawach komputerowych, zgodnie z
wymaganiami licencyjnymi producenta oprogramowania.
5. Sprzęt
Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż
12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wszystkie podzespoły dostarczonych zestawów
komputerowych muszą działać w zakresie parametrów nominalnych określonych przez producenta danego
podzespołu, w szczególności Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w dostarczonym sprzęcie tzw.
overclockingu (podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub
jakiegokolwiek innego podzespołu zestawu komputerowego ponad wartości określone przez producenta jako
dopuszczalne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym specyfikacja techniczna sprzętu zawiera załącznik nr 1.B do
niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30214000, 72268000, 48760000, 48700000, 72500000, 72514300, 30213100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 876 590,42 PLN

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
Rozpoczęcie 8.10.2014. Zakończenie 31.12.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 p.z.p.:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Oznacza to, że:
a) wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert musi znajdować się
na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ruścu O/Mokrsko, nr rachunku 49 9264 0009 0020 0006 2000 0110.
Na przelewie bezgotówkowym należy umieścić informację:
e-Mokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu
b) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię
przedmiotowego dokumentu należy załączyć do oferty (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale
związane z ofertą). Dokument ten musi być ważny w całym okresie związania ofertą – pierwszym dniem jego
obowiązywania powinien być dzień otwarcia ofert.
c) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności muszą zawierać sytuacje określone:
— w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw.
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— w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4. Zamawiający zwróci/ zwolni wadium w terminach i sytuacjach określonych w art. 46 p.z.p.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do
przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W złotych polskich będą prowadzone również
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć
wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia.
5. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres podany w pkt. 3.1. Opis przedmiotu zamówienia oraz
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.B do niniejszej SIWZ.
6. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964
r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
bez których nie można go wykonać.
7. Za przedmiot umowy z wyjątkiem usług serwisowych, przewiduje się dwie płatności: jedną częściową
(dla sprzętu dostarczonego w terminie 30 dni od podpisania umowy) oraz jedną końcową, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
8. Wynagrodzenie za usługi serwisowe będzie wypłacane kwartalnie z góry, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym.
9. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie podpisanych protokołów odbioru i faktur: częściowej i
końcowej przelewem na rachunek Wykonawcy nr ... w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do siedziby
Zamawiającego.
10. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 4. W przypadku
wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy
umieszczone w § 15 umowy.
11. Wykonawca w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez
Zamawiającego złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki
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podwykonawców albo złoży oświadczenia podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców z tytułu
zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane.
12. Nieprzekazanie wskazanych w ust. 5 dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w
wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
13. Skutki opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia na skutek nieprzekazania w terminie wskazanych w ust. 5
dokumentów obciążają wykonawcę - w szczególności nie przysługuje mu prawo do odsetek od nieprzekazanej
kwoty.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum - do oferty należy dołączyć:
a. Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi
obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od
Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich składanych dokumentów. Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu lub umowy
regulującej współpracę podmiotów. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy złożyć w formie pisemnej -
oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie.
b. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt 10.1 , pkt 10.2, pkt 10.5
niniejszej SIWZ muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
c. w przypadku dokumentu z pkt. 10.3.d. - Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia składa każdy wspólnie występujący wykonawca. Suma
ubezpieczenia powinna być proporcjonalna do zakresu rzeczowego jaki wykonawca będzie realizował.
Kopie aktualnych odpisów z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej są poświadczane za „zgodność z oryginałem” osobno przez każdego wykonawcę występującego
wspólnie w zakresie dokumentów, które go dotyczą lub przez Pełnomocnika.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę
Wykonawców – jeżeli nie została ona załączona do oferty.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
p.z.p,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 O zamówienie mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
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— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
— posiadania wiedzy i doświadczenia;
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania - Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna podpisane
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
3. W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia wykonawca przedstawia:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.
b. 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
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24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
5. W celu wykazania iż spełnia warunki udziału wykonawca przedstawia::
a. Oświadczenie o spełnieniu warunków określone w pkt. 9.1– załącznik nr 2 do SIWZ,
b. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;– załącznik nr 6 do SIWZ,
Dowodami, potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert; lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były lub są wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w
pkt b., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów.
c. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
d. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
e. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji na okres wykonywania zamówienia
zasobów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ.
f. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada dokumenty dotyczące podmiotów,
zasobami których będzie dysponował wykonawca wymienione w pkt c i d.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.1 , pkt 10.2, pkt 10.5 niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane /Dz. U. poz. 231/. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11
ustawy;
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym pkt., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dotyczy pkt. a, c, d),
- wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy pkt. b).
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie
a. Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zakres umocowania musi
obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od
Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich składanych dokumentów. Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu lub umowy
regulującej współpracę podmiotów. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy złożyć w formie pisemnej -
oryginał lub kopii potwierdzonej notarialnie.
b. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt 10.1 , pkt 10.2, pkt 10.5
niniejszej SIWZ muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
c. w przypadku dokumentu z pkt. 10.3.d. - Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia składa każdy wspólnie występujący wykonawca. Suma
ubezpieczenia powinna być proporcjonalna do zakresu rzeczowego jaki wykonawca będzie realizował.
Kopie aktualnych odpisów z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej są poświadczane za „zgodność z oryginałem” osobno przez każdego wykonawcę występującego
wspólnie w zakresie dokumentów, które go dotyczą lub przez Pełnomocnika.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę
Wykonawców – jeżeli nie została ona załączona do oferty.
9. Inne dokumenty
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a) Wypełniony „Formularz Ofertowy” (sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ),
b) Wypełniony "„Formularz Cenowy" (sporządzony wg załącznika nr 1A do SIWZ),
c) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w formie
oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.
10. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości;
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
12. Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przed
terminem składania ofert przez wykonawcę jako tajemnica tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
Art 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zmian.). Wykonawca zastrzegający dokumenty powinien wyraźnie je oznaczyć.
13. W sprawach dotyczących rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, nieunormowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla potwierdzenia spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w zakresie znajdowania się się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
a. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
b. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada dokumenty dotyczące podmiotów,
zasobami których będzie dysponował wykonawca wymienione w pkt a i b.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy - Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna:
a) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 800 000
PLN;
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W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia
informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
wykonawca zobowiązany jest przedstawić Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;– załącznik nr 6 do SIWZ,
Dowodami, potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert; lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były lub są wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w
pkt b., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych dowodów.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie Dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Za spełnienie przedmiotowego
warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - Za spełnienie
przedmiotowego warunku Zamawiający uzna:
a) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) wykonanie, (zakończenie a nie rozpoczęcie i zakończenie), a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego
na dostawie, instalacji i konfiguracji lub dostawie i montażu sprzętu komputerowego i podstawowego
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oprogramowania (system operacyjny, pakiet biurowy) o wartości co najmniej 800 000 PLN brutto (słownie:
osiemset tysięcy złotych);
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -
Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

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
Najniższa cena

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:
ZFIiS 271.5.1.2014

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
24.9.2014 - 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: 24.9.2014 - 12:15
Miejscowość:
Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko - pokój nr 10

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Działanie 8.3 „ Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza–Prezes Izby
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: prezes@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
8. Przepisy zawarte w art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje
się odpowiednio.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:prezes@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2014

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

