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Ogłoszenie nr 510197158-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: Dostawa zestawów komputerowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585993-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny
60044114000000, ul. ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084
6383555, 6383444, e-mail rektorat@pwszzamosc.pl, faks 846 383 500.
Adres strony internetowej (url): www.pwszzamosc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia państwowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawów komputerowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AI 261-04/MF/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych (20 szt.). Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz . Pozostałe warunki realizacji
zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym: załącznik nr 2 do siwz.
Minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone
szczegółowo w tabelach (zał. nr 1 do siwz). W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały
minimalne parametry techniczno-jakościowe oraz inne wymagania jakie przedmiot zamówienia
musi spełnić. 2. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania stawki podatku
VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004r ( Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), pod
warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w cenie oferty podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie na dzień składania ofert, tj. 23 %. Zamawiający
przekaże wyłonionemu Wykonawcy stosowne zamówienie potwierdzone przez Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w par. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), na
podstawie którego Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z zastosowaniem 0%
stawki VAT. 3. Ogólne zasady równoważności rozwiązań Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia wskazane zostały certyfikaty, normy Zamawiający dopuszcza równoważne systemy
jakości oparte na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych dla producenta
sprzętu. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w
ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający informuje, że w takiej
sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy
jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zwanej dalej ustawą, dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe
(m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i
urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez
Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie
przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający
opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zgodnie z
art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust.
5 ustawy Pzp– Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencjitechnicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp 4.Termin
realizacji zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych licząc od
dnia przekazania Wykonawcy stosowanego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwa
Nauki iSzkolnictwa Wyższego, o którym mowa w par. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174,2174,2193,2215,2244,2354,2392 i 2433), na
okoliczność zastosowania stawki 0% VAT – zgodnie z § 3 projektu umowy. 5. Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 1) Nazwa kryterium: Cena
oferty, Waga 60 % , Maksymalna liczba punktów 60; Zasady oceny Zamawiający zawarł w
rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru
wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 2) Nazwa kryterium: Termin realizacji, Waga 20 % ,
Maksymalna liczba punktów 20; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz.
Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII
pkt 2 siwz. 3) Nazwa kryterium: Okres gwarancji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20;
Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można
uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 6. Użyte w
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niniejszym ogłoszeniu terminy mają następujące znaczenie: a) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz.1986), b) „SIWZ”
–Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: IT Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydlówka 42C/5
Kod pocztowy: 30-363
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 63222.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63222.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75645.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
termin realizacji: 3 dni okres gwarancji: 36 miesięcy
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

