
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: Dostawa sprzętu komputerowego,

multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, krajowy numer

identyfikacyjny 17071162800000, ul. ul. Wojska Polskiego 1 , 82300 Elbląg, woj. warmińsko-

mazurskie, państwo Polska, tel. 55 629 0 505, e-mail zp@pwsz.elblag.pl, faks 55 629 0 510.

Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.elblag.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.pwsz.elblag.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.pwsz.elblag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście, kurierem lub drogą pocztową

Adres:

Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg, kancelaria ogólna p. 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego,

multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Numer referencyjny: ZP/PN/2312/19/2098/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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) Zakres zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i

oprogramowania w podziale na 3 części, w tym: a) Część I zamówienia: Dostawa sprzętu

komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu b) Część II zamówienia:

Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Elblągu c) Część III zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Elblągu 2) Szczegółowo zakres zamówienia, w tym parametry urządzeń, produktów i

oprogramowania określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1
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do SIWZ. Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co

najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3)

Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom/certyfikatom określonym w Opisie

przedmiotu zamówienia lub normom/certyfikatom równoważnym. Za równoważne Zamawiający uzna

normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony

zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności,

efektywności, wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. 4)

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm),

jeżeli Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia urządzeń, produktów, oprogramowania należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą

wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń, produktów użyte w Opisie przedmiotu

zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe

urządzeń, produktów i oprogramowania zastosowanych w SIWZ. 5) Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych, obejmujących urządzenia, produkty i oprogramowanie o parametrach i

funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zmówienia, których

zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały

określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 6) W przypadku zaoferowania urządzeń i

oprogramowania równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że

oferowane urządzenia i produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 7)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 8)

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje prawo opcji polegające na

dodatkowym zamówieniu sprzętu, produktów, oprogramowania określonych w Opisie przedmiotu

zamówienia lub innych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie każdej części

zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

32300000-6
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48000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji do dnia 31

stycznia 2019 roku, natomiast: a) w zakresie I części zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: do 40 dni od daty podpisania umowy, b) w

zakresie II części zamówienia Dostawa sprzętu multimedialnego i audiowizualnego dla Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: do 40 dni od daty podpisania umowy, c) w zakresie III części

zamówienia Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu:: do 21

dni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
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ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada

doświadczenie w realizacji, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno

zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za tożsame zamówienie

Zamawiający uzna: • W zakresie I części zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego o

wartości minimum 200.000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu. • W zakresie II części

zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Elblągu dostawę sprzętu multimedialnego, audiowizualnego, w tym np. mikrofony,

głośniki, projektory multimedialne o wartości minimum 200.000,00 zł brutto w ramach jednego

kontraktu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK

Nr 7 do SIWZ. Wykaz dostaw winien zawierać: • wartości dostaw, • przedmiot dostaw • daty

wykonania • nazwy podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane • dowody określające

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Specyfikacja techniczna dostawy potwierdzająca, że parametry oferowanych urządzeń, produktów i

oprogramowania odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w
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Opisie przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ). a) Specyfikacja techniczna

dostawy winna być sporządzona według wzoru przekazanego przez Zamawiającego w

ZAŁĄCZNIKU NR 6 do SIWZ. b) Wykonawca może dołączyć do Specyfikacji technicznej

dostawy materiały pozwalające ocenić proponowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

(opisy, fotografie, katalogi).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

2) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest

podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, 3)

Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia. 4) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co

podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. 2017. 229), według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ. a) Oświadczenie to

należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art.

24 ust. 11 ustawy PZP. UWAGA! b) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy

kapitałowej Zamawiający uzna, że oświadczenie dołączone do oferty w terminie składania ofert w

przedmiotowym zakresie jest wystarczające. c) W przypadku zamówienia podzielonego na części

przedmiotowe oświadczenie winno dotyczyć całego zamówienia, a nie tylko części, na którą ofertę

składa Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
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1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie I i II części zamówienia. 2. Kwota wadium

wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: a) Część I zamówienia: Dostawa sprzętu

komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: 4.000,00 PLN (słownie:

cztery tysiące złotych 00/100). b) Część II zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i

multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 4.000,00 PLN (słownie:

cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących

formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)

gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i

1240 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego: Santander Bank Polska SA I O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006

5200 2942 z dopiskiem: wadium – część I- sprzęt komputerowy i/ lub część II- sprzęt

audiowizualny. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę

uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych

formach, innych niż pieniądz, zaleca się złożyć je w formie oryginału w siedzibie Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, poza składaną ofertą, osobno. 7.

Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązuje Gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

8. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wadium musi

obejmować zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu związanych z postępowaniem o

udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. 9. Oferta Wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Wadium będzie

zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy PZP. 11. W przypadku wadium

wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez

Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego. 12. Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
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najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust, 4a ustawy PZP, b) Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) na

wniosek Wykonawcy, jeśli Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące

warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień zawartej umowy pod

warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 1) konieczność zmiany terminów

umownych w następujących sytuacjach: a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy

techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego tj. w

sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego w

szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej

nieobecności w pracy), b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania

decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych

organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
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warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z

tych okoliczności, c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami. d) gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu przedmiotowej umowy,

pisemne potwierdzenie producenta oferowanych urządzeń/ wyrobów o braku możliwości realizacji

zamówienia w terminie określonym w umowie w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie z produkcji

oferowanego urządzenia lub produktu, 2) zmiana wynagrodzenia: a) w wyniku zmian obowiązujących

przepisów tj. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) gdy spełnienie świadczenia

byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w

rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, 3) konieczność wykonania dodatkowych

badań, ekspertyz, analiz, itp., 4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w

ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w

ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego

lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem

przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako podwykonawca pierwotny, 6) zmiana

albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach

określonych w art. 22 a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia, 7) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 8)

usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia

tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 9)

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń

lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego

lub faktycznego, 10) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia

ustalonego wynagrodzenia ani jego części. Zamawiający rozumie przez określenie,,siła wyższa” -

wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i

zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które

uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności: a) wojny

(wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; b)

terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; c)

promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów
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jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych

oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych

składników; d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone

zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. Warunkiem dokonania

zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej

zmiany w formie aneksu do umowy. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy

ustawy PZP regulujące możliwości zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie

nieistotnych zmian umowy np. a) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy na sprzęt o

parametrach nie gorszych niż oferowany za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy

nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone

oświadczeniem producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-10-23, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
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sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Elblągu

1) 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:Przedmiotem

zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych w zakresie m. in.: jednostka centralna komputera

(stacja robocza), monitor, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki laserowa, laptop, serwer, części

komputerowe: dyski twarde, karty graficzne i inne, urządzenia do transmisji danych cyfrowych: router,

przełączniki sieciowe i inne. Rodzaj urządzeń komputerowych, ilości, parametry techniczne oraz warunki

gwarancji i serwisu zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1

do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego

przez Zamawiającego na własny koszt i na własne ryzyko, do dokonania rozładunku w oferowanym

terminie z zastrzeżeniem rozdziału IV SIWZ. Zamawiający będzie korzystać z zapisów art. 83 ust. 1 pkt

26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (załącznik nr 8) - dostawa

opodatkowana stawką 0% VAT (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm). Wykonawca po uzyskaniu przez

Zamawiającego zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskanej nie wcześniej niż po

podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia, na zastosowanie stawki 0% VAT, zobowiązuje się do

wystawienia faktury z stawką 0% VAT lub korekty wcześniej wystawionej faktury, jeżeli zastosowano

inną stawkę VAT. Zestaw komputera stacjonarnego z pozycji 25) Opisu przedmiotu zamówienia oraz

Podzespoły do zestawu komputerowego dla niepełnosprawnych z pozycji 26) Opisu przedmiotu

zamówienia stanowią wyposażenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych do biblioteki Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje

prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu urządzeń określonych w Opisie przedmiotu

zamówienia lub innego sprzętu komputerowego i podzespołów komputerowych w zależności od

bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.: urządzenia sieciowe, stacje robocze, monitory ekranowe,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5218d...

18 z 23 2018-10-11, 15:24



drukarki, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, dyski SSD, HDD, obudowy PC, zasilacze,

pamięci wewnętrzne, karty graficzne, wentylatory do obudowy, kable, pendrive’y. a) Wartość dostawy w

ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy dotyczącej

przedmiotowego zamówienia. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z

przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. c) Prawo opcji realizowane będzie na

podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej (pocztą) nie

później niż do 31 stycznia 2019 roku. d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia

nieokreślonego w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę

danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być

wyższa od aktualnej ceny rynkowej. e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia

określonego w Opisie przedmiotu zamówienia realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen

jednostkowych określonych w Wykazie cen stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji

nie będzie dłuższy od terminu dostawy określonego w umowie dla zamówienia podstawowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 30213100-6, 30213000-5,

30232110-8, 30237400-3, 32420000-3, 30237100-0, 32413100-2, 48820000-2, 32421000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 40

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty (brutto) 60,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

Okres gwarancji 20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:przy czym prawo opcji realizowane będzie nie później niż do 31

stycznia 2019 roku.

Część

nr:
2 Nazwa:

Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Elblągu

1) 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:Przedmiotem

zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych w zakresie m. in.: projektory

multimedialne, tablica interaktywna, ekran projekcyjny, telewizory LED, mikrofony, głośniki i inne.

Rodzaj urządzeń, ilości, parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu zostały określone w

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się

do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i

na własne ryzyko, do dokonania rozładunku w oferowanym terminie z zastrzeżeniem rozdziału IV SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym

zamówieniu urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub innych urządzeń

audiowizualnych, multimedialnych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.

kamery, aparaty fotograficzne, projektory multimedialne, lampy do projektorów, akcesoria do kamer i

aparatów fotograficznych, ekrany projekcyjne, mikrofony, okablowanie do urządzeń audiowizualnych. a)

Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy

dotyczącej przedmiotowego zamówienia. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od

skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa

opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. c) Prawo opcji realizowane będzie na

podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej (pocztą) nie

później niż do 31 stycznia 2019 roku. d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia

nieokreślonego w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę

danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być

wyższa od aktualnej ceny rynkowej. e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia

określonego w Opisie przedmiotu zamówienia realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen

jednostkowych określonych w Wykazie cen stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji

nie będzie dłuższy od terminu dostawy określonego w umowie dla zamówienia podstawowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32300000-6, 38652100-1, 38653400-1, 32340000-8
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 40

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty (brutto) 60,00

Termin realizacji zamówienia 20,00

Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:przy czym prawo opcji realizowane będzie nie później niż do 31

stycznia 2019 roku.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu:

1) 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:Przedmiotem

zamówienia jest dostawa oprogramowania w zakresie: a) Oprogramowanie typu ADOBE CREATIVE

SUITE 6 MASTER COLLECTION PL MAC lub równoważne b) Oprogramowanie typu VMware

vSphere 6 Essentials Plus Kit - lub równoważne c) Oprogramowanie typu MS Windows Server 2016

Standard lub równoważne d) Oprogramowanie typu CAL Windows Server 2016 per user (OLP EDU) lub

równoważne e) Oprogramowanie typu DevExpress DXperience lub równoważne f) Oprogramowanie

typu ReSharper Commercial lub równoważne g) Oprogramowanie typu Visual Studio Professional 2017

Single Open No Level Academic lub równoważne h) Oprogramowanie typu ADOBE Creative Cloud for

teams PL WIN/MAC lub równoważne i) Oprogramowanie QuarkXPress 2018 Win/Mac lub równoważne

j) Oprogramowanie Logopedia 2.0- pakiet gold lub równoważne k) Oprogramowanie MatŚwiat –
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TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO lub równoważne l) Oprogramowanie graficzne typu ADOBE

INDESIGN CS6 PL WIN lub równoważne m) Oprogramowanie typu ADOBE CREATIVE SUITE 6

MASTER COLLECTION PL MAC lub równoważne. n) Oprogramowanie powiększające, ubrajlawiające

i udźwiękowiające środowisko Windows. Rodzaj oprogramowania, ilości licencji, funkcjonalności

zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ.

Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z legalnych źródeł. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

wszystkie składniki niezbędne do potwierdzenia legalności oferowanego oprogramowania (np.: certyfikat

autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia

przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia. Udzielenie i przekazanie

licencji na oferowane oprogramowanie nie może naruszać praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

Licencja na oferowane oprogramowanie udzielona będzie na okres zgodny z Opisem przedmiotu

zamówienia. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje na oferowane oprogramowanie

zawarte są w cenie przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie powiększające, ubrajlawiające i

udźwiękowiające środowisko Windows- 1 szt. z pozycji 13) Opisu przedmiotu zamówienia stanowi

wyposażenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych do biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Elblągu. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP przewiduje prawo opcji

polegające na dodatkowym zamówieniu oprogramowania określonego w Opisie przedmiotu zamówienia

lub innego oprogramowania w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.:

oprogramowania graficznego, oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania do obróbki tekstu. a)

Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy

dotyczącej przedmiotowego zamówienia. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od

skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa

opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. c) Prawo opcji realizowane będzie na

podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej (pocztą) nie

później niż do 31 stycznia 2019 roku. d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia

nieokreślonego w Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę

danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być

wyższa od aktualnej ceny rynkowej. e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia

określonego w Opisie przedmiotu zamówienia realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen

jednostkowych określonych w Wykazie cen stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji

nie będzie dłuższy od terminu dostawy określonego w umowie dla zamówienia podstawowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48322000-1
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 21

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena oferty (brutto) 60,00

Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:przy czym prawo opcji realizowane będzie nie później niż do 31

stycznia 2019 roku.
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