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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Gryfów Śląski
021201 3
ul.Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Gryfów Śląski
59-620
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Tartak
Tel.:  +48 757813552
E-mail: zamowienia_pub@gryfow.pl 
Faks:  +48 757813916
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gryfow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w
ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski
Numer referencyjny: WT/EU/U/1

II.1.2) Główny kod CPV
30213000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia zastał podzielony na dwie części:

mailto:zamowienia_pub@gryfow.pl
www.gryfow.pl
http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
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Część 1 – Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług tj. Zakup
sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla UGiM oraz ZBGKiM wraz z ich instalacją i uruchomieniem;
Zakup licencji oprogramowania; Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług; Szkolenia
użytkowników oprogramowania;Testy bezpieczeństwa wdrożonego rozwiązania.
Część 2 – Modernizacja sieci teleinformatycznej w UGiM oraz ZBGKiM tj. Modernizacja sieci teleinformatycznej
w budynku UGiM wraz z dostawą i konfiguracją centrali telefonicznej; Wykonanie sieci teleinformatycznej w
budynku ZBGKiM wraz z dostawą i konfiguracją centrali telefonicznej; Wykonanie połączenia LAN (mostu
radiowego) zapewniającego bezpośrednią łączność pomiędzy budynkiem UGiM oraz ZBGKiM; Zakup sprzętu
do serwerowni (pasywnego i aktywnego) do prawidłowego działania sieci teleinformatycznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
48000000
72268000
72263000
80533100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczegółowy zakres dostaw, usług oraz robót do wykonania dla poszczególnych Partnerów projektu
przedstawiony został w poszczególnych zadaniach przedstawionych w Załącznikach 1.1 i 1.2 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług obejmująca
następujące działania:
1) Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla UGiM oraz ZBGKiM wraz z ich instalacją i
uruchomieniem;
2) Zakup licencji oprogramowania;
3) Wdrożenie oprogramowania i licencji wraz z uruchomieniem e-usług;
4) Szkolenia użytkowników oprogramowania;
5) Testy bezpieczeństwa wdrożonego rozwiązania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznikach 1.1 i 1.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.03-02-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modernizacja sieci teleinformatycznej w UGiM oraz ZBGKiM
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45314320
48820000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczegółowy zakres dostaw, usług oraz robót do wykonania dla poszczególnych Partnerów Projektu
przedstawiony został w poszczególnych zadaniach przedstawionych w Załącznikach 1.1 i 1.2 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Modernizacja sieci teleinformatycznej w UGiM oraz ZBGKiM obejmująca następujące działania:
1) Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku UGiM wraz z dostawą i konfiguracją centrali telefonicznej;
2) Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku ZBGKiM wraz z dostawą i konfiguracją centrali telefonicznej;
3) Wykonanie połączenia LAN (mostu radiowego) zapewniającego bezpośrednią łączność pomiędzy budynkiem
UGiM oraz ZBGKiM;
4) Zakup sprzętu do serwerowni (pasywnego i aktywnego) do prawidłowego działania sieci teleinformatycznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznikach 1.1 i 1.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.03-02-0001/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały w załącznikach 4 i 5 SIWZ, odpowiednio dla każdej z części
zamówienia.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto;
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed dniem podpisania
umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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,

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, pokój nr 7
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Andrzej Tartak,
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, zamowienia_pub@gryfow.pl 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, dla każdej z
części z osobna w wysokości:
Część nr 1 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 ).
Część nr 2 – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 ).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a

mailto:zamowienia_pub@gryfow.pl
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi
się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli
została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pakt 2 i 3
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi
się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest
równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2017


