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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133429-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Urządzenia komputerowe
2015/S 076-133429

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Gmina Miejska Giżycko
Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14
Osoba do kontaktów: Mariola Tafil
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gizycko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Biuro Projektów/Biuro Informatyki, Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14 pok. 122/119
Osoba do kontaktów: Magdalena Fuk/Szymon Grabowski/Mirosław Domysławski
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324155 / 877324140
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adres internetowy: http://bip.gizycko.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Biuro Projektów, Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, pok. 122
Osoba do kontaktów: Magdalena Fuk
11-500 Giżycko
POLSKA
Tel.:  +48 877324155
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adres internetowy: http://bip.gizycko.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Sekretariat, Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14, pok. 104
Osoba do kontaktów: Magdalena Telak
11-500 Giżycko
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POLSKA
Tel.:  +48 877324143
E-mail: przetargi@gizycko.pl
Adres internetowy: http://bip.gizycko.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu E-INCLUSION na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

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: Urząd
Miejski w Giżycku.
Kod NUTS PL622

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 sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem, w
ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu E-inclusion na terenie Gminy Miejskiej
Giżycko” realizowanego z zakresie Działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Zestaw komputerowy dla gospodarstw domowych - 200 szt.;
b) Zestaw komputerowy dla jednostek podległych – 200 szt.;
c) Drukarki dla jednostek podległych – 17 szt.;
d) Switch (przełącznik) dla jednostek podległych – 18 szt.;
e) Bramka/router dla jednostek podległych – 12 szt.
f) Oprogramowanie biurowe dla jednostek podległych – 200 szt.;
g) Oprogramowanie antywirusowe dla jednostek podległych – 200 szt.;
h) Oprogramowanie antywirusowe dla gospodarstw domowych – 375 szt.;
i) Oprogramowanie do edycji dokumentów dla gospodarstw domowych – 375 szt.;
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3. Wymagania w zakresie innych cech:
1) Komputery oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
2) Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i
użytkowania.
4) Wykonawca dokona instalacji, podłączenia oraz konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym
oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjentów ostatecznych projektu (dotyczy jednostek
podległych) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu Zamawiającemu oraz jednostkom podległym i aby
nie była konieczna ingerencja ze strony Zamawiającego.
5) Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem zostaną użyczone na podstawie umów użyczenia na
cele niekomercyjne beneficjentom ostatecznym projektu wyłonionym w procesie naboru w ramach projektu
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ
GIŻYCKO”. Zamawiający nie wyklucza zmian beneficjentów ostatecznych projektu, tj. gospodarstw domowych,
na rzecz których następować będzie użyczenie, w okresie trwania projektu. Sprzęt i oprogramowanie
stanowiące przedmiot zamówienia będą wykorzystywane przez cały okres trwania projektu, tj. do 31.12.2020
r.
6) Licencje dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie
naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do użyczenia
oprogramowania na dowolny okres beneficjentom ostatecznym projektu (gospodarstwa domowe) na podstawie
umowy użyczenia.
7) Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu oraz ilości zamawianego sprzętu zostały określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca udziela gwarancji określonej we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowych konfiguracji oferowanych urządzeń zgodnie z
treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w specyfikacji
technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi
spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu pod warunkiem, że
nie powodują one dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w stosunku do ceny oferowanej przez
Wykonawcę.
6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje nazwę producenta i model oferowanego
sprzętu i oprogramowania oraz oferowane okresy gwarancji dla komputerów AIO.
7. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.
8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi
dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

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

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
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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:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem,
w ramach realizacji projektu pn. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO” realizowanego z zakresie Działania 8.3 „ Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Zestaw komputerowy dla gospodarstw domowych - 200 szt.;
b) Zestaw komputerowy dla jednostek podległych – 200 szt.;
c) Drukarki dla jednostek podległych – 17 szt.;
d) Switch (przełącznik) dla jednostek podległych – 18 szt.;
e) Bramka/router dla jednostek podległych – 12 szt.
f) Oprogramowanie biurowe dla jednostek podległych – 200 szt.;
g) Oprogramowanie antywirusowe dla jednostek podległych – 200 szt.;
h) Oprogramowanie antywirusowe dla gospodarstw domowych – 375 szt.;
i) Oprogramowanie do edycji dokumentów dla gospodarstw domowych – 375 szt.;
3. Wymagania w zakresie innych cech:
1) Komputery oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
2) Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie kable niezbędne do ich prawidłowego uruchomienia i
użytkowania.
4) Wykonawca dokona instalacji, podłączenia oraz konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z wymaganym
oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjentów ostatecznych projektu (dotyczy jednostek
podległych) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu Zamawiającemu oraz jednostkom podległym i aby
nie była konieczna ingerencja ze strony Zamawiającego.
5) Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem zostaną użyczone na podstawie umów użyczenia na
cele niekomercyjne beneficjentom ostatecznym projektu wyłonionym w procesie naboru w ramach projektu
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ
GIŻYCKO”. Zamawiający nie wyklucza zmian beneficjentów ostatecznych projektu, tj. gospodarstw domowych,
na rzecz których następować będzie użyczenie, w okresie trwania projektu. Sprzęt i oprogramowanie
stanowiące przedmiot zamówienia będą wykorzystywane przez cały okres trwania projektu, tj. do 31.12.2020
r.
6) Licencje dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieokreślony, w sposób nie
naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do użyczenia
oprogramowania na dowolny okres beneficjentom ostatecznym projektu (gospodarstwa domowe) na podstawie
umowy użyczenia.
7) Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu oraz ilości zamawianego sprzętu zostały określone w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca udziela gwarancji określonej we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca jest zobowiązany do podania szczegółowych konfiguracji oferowanych urządzeń zgodnie z
treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w specyfikacji
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technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi
spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu pod warunkiem, że
nie powodują one dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w stosunku do ceny oferowanej przez
Wykonawcę.
6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje nazwę producenta i model oferowanego
sprzętu i oprogramowania oraz oferowane okresy gwarancji dla komputerów AIO.
7. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.
8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi
dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 282 282,54 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
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego:
Bank Pekao
Nr konta: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z
oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu pn. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU E-
INCLUSION NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO”
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5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Wadium
w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upływem terminu wyznaczonego do
składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formach wskazanych w ust. 3 pkt 2)-5) należy przed upływem terminu składania ofert,
złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub złożyć razem z ofertą nie złączając z nią na
stałe oryginalnego dokumentu potwierdzającego ustanowienie wadium. Do oferty należy załączyć potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu.
7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i płatnicze opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny oraz spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie
spełnia.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Za spełnienie w/w warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych);
Uwaga: W przypadku Wykonawców, którzy realizowali dostawy/zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym
w innych walutach niż zł polski, Zamawiający przeliczy wartość tych dostaw po średnim kursie NBP z dnia, w
którym ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie
spełnia.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego
warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1
upzp.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie
spełnia.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie
spełnia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, który spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp,
Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych
w punktach 1.1. - 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy
wspólnie.
Warunki określone w punktach 2 i 3 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, do oferty
należy załączyć następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
upzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ),
1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (wzór zał. nr 5 do SIWZ);
Uwaga: W przypadku Wykonawców, którzy realizowali dostawy za wynagrodzeniem wyrażonym w innych
walutach niż zł polski, Zamawiający przeliczy wartość tych dostaw/zamówień po średnim kursie NBP z dnia, w
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.2. są:
2.1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 2.1.
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3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt. 1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt. 2.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp należy złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (wzór zał. nr 4 do SIWZ);
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. 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 ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 6 do SIWZ).
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 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 wykonywaniu zamówienia.
Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy dołączyć do oferty w oryginale.
Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:
- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
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7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
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.
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości:
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega
z uiszczeniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8.4. Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8, 10 i 11 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
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 - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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 - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza
szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 upzp.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego
warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
upzp.

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 90
2. Gwarancja komputerów typu All In One. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.1.6.2015.MF

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.5.2015 -
12:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.5.2015 - 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: 25.5.2015 - 12:10
Miejscowość:
Giżycko
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie: Dostawa sprzętu
komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem, w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu E-INCLUSION na terenie Gminy Miejskiej Giżycko jest współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka Priorytet: VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion na podstawie zawartej umowy z Władzą
Wdrażającą Programy Europejskie nr POIG.08.03.00-28-126/13-00 z dnia 18.07.2014 r.

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują 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. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych).
2. 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. 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 PZP.
5. 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 ustawy Prawo
zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. 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
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terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2015


