ZAMAWIAJĄCY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Pereca 2

_____________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

sukcesywne dostawy tabletów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona
Szymonowica w Zamościu

AI 261-05/MF/2013
________________________
/sygnatura/

Zamość, sierpień 2013 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html

Zamość: Sukcesywne dostawy tabletów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Szymona Szymonowica w Zamościu
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 351470 - 2013; data zamieszczenia:
30.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, faks 084 6383500.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszzamosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy tabletów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tabletów dla Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Minimalna ilość tabletów: 100 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. W szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt musi
spełnić. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do
siwz.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany w okresie gwarancji do nieodpłatnego
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usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i zapewni dostęp do pomocy technicznej,

umożliwiając zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu, faksu lub telefonicznie. Koszty dojazdu
ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu w ramach gwarancji poza
miejscem instalacji sprzętu pokrywa wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia
minimalnej ilości określonej w ust. 1 . W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy
ulega zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanej dostawy. Zakres przedmiotu zamówienia
może zostać powiększony o nie więcej niż 100% minimalnej ilości wskazanej w pkt.1, tj. 100 szt.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Wspólny Słownik Zamówień: 30213200-7 Komputer tablet
7. Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkty
równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt (produkt)
o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych i określonych w specyfikacji technicznej
(opisie przedmiotu zamówienia). Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być
bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca urządzeń wymienionych w opisie.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3, został opisany za pomocą norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Przez normę jakościową równoważną
rozumie się taką, która potwierdza, ze dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub
poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do
systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza
odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Za
równoważne uznaje się oprogramowanie o cechach nie gorszych niż określone w SIWZ oraz spełniające
wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie wymienione przez
Zamawiającego. Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na
poziomie nie niższym niż współpraca wymienionych w opisie. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu należy złożyć
wraz z ofertą specyfikację techniczną dla oferowanych rozwiązań (produktów) równoważnych
odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia. Wypełniając formularz oferty: w przypadku
zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku
zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę. 8.Zamawiający nie dopuszcza składania
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ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10.

Zamawiający

przewiduje

możliwości

udzielenia

zamówień

uzupełniających.

Zamówienie

uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, będzie zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowić będzie nie więcej niż 20% jego wartości.
11. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku
braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawcy.
12. Wypełniając formularz oferty należy w miejscach wymaganych przez Zamawiającego podać
producenta

oraz

model

oferowanego

sprzętu.

Wykonawca

zaproponuje

sprzęt

o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Jeśli oferowany przez
Wykonawcę sprzęt spełnia minimalną wartość parametru/wymogu Wykonawca zobowiązany jest do
potwierdzenia tego faktu wpisaniem słowa TAK. Wpisanie słowa TAK oznaczać ma, iż zaproponowany
sprzęt, spełnia co najmniej wymagany przez Zamawiającego parametr/wymóg minimalny, tj.
charakteryzuje się identycznym lub lepszym. Wpisanie słowa NIE oznaczać ma, iż zaproponowany sprzęt
nie spełnia wymogu/parametru żądanego przez zamawiającego Wypełniając formularz oferty
w przypadku zaoferowania: -oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK,
w przypadku zaoferowania oprogramowanie równoważnego należy wpisać nazwę. -produktu
wskazanego przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania produktu
równoważnego należy wpisać nazwę.
13. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu
Zamówienia. Wypełniając formularz oferty w przypadku zaoferowania minimalnego okresu wskazanego
przez Zamawiającego należy wpisać TAK, w przypadku zaoferowania okresu dłuższego należy wpisać
okres udzielenia gwarancji.
14.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wymagany okres wykonania przedmiotu umowy ustala się na 6
miesięcy od dnia podpisania umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia przez
Zamawiającego.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające
będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, będzie zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego i stanowić będzie nie więcej niż 20% jego wartości
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7.
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
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 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na ofertę składają się:
a)Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do siwz (oryginał);
b)Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV niniejszej SIWZ;
c)W

przypadku

składania

oświadczeń

lub

podpisywania

jakichkolwiek

dokumentów

przez

PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej przez
notariusza lub mocodawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Strona 6

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
a)zmiany stawki podatku VAT -odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw, do
których mają zastosowanie zmienione przepisy, b) zastosowania produktów zamiennych w stosunku do
produktów wskazanych w ofercie -pod warunkiem, że produkty zamienne spełniają wszystkie
wymagania przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowie, a zmiana nie
prowadzi do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, c) wystąpienia okoliczności nie
wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności
nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian
niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d) dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie sprzętu zaoferowanego w ofercie,
przy czym zmiana taka może być spowodowana: niedostępnością na rynku sprzętu wskazanego w ofercie
wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu, wersji sprzętu; pojawieniem
się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji
przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny
ofertowej a nowy sprzęt będzie spełniało wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w lit. d) jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian,
jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia minimalnej ilości określonej w ust. 1 .
W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulega zwiększeniu proporcjonalnie do
faktycznie wykonanej dostawy. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać powiększony o nie więcej niż
100% minimalnej ilości wskazanej w pkt.1, tj. 100 szt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - w sekretariacie (pokój nr 124).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi

środków

z

pomocy

udzielonej

przez

państwa

członkowskie

Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Biuletyn Zamówień Publicznych
Strona BIP PWSZ : http://bip.pwszzamosc.pl/bip/bip.html
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pereca 2
Sporządziła: Mariola Franczak
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Zamość, dn. 30.08.2013r.

