
Puławy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Numer ogłoszenia: 129119 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 

Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA sprzętu 

komputerowego Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego sprzętu z wymogami 

ustalonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ - załączając do 

oferty wypełniony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. CZĘŚĆ Nr I I.1Komputer PC (typ biurowy) 11 szt. 

I.2Komputer PC (typ zaawansowany) 7 szt. I.3Monitor 22 13 szt. I.4Monitor 24 7 szt. I.5Notebook 13.3 1 

szt. I.6Notebook 15.6 - 4 szt. I.7Notebook 17 1 szt. I.8Tablet 1 szt. I.9Stacja dokująca do notebooka 15.6 - 

1 szt. CZĘŚĆ Nr II II.1Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono (typ I) 4 szt. II.2Urządzenie 

wielofunkcyjne laserowe A4 mono (typ II) 1 szt. II.3Drukarka laserowa A4 kolor 2 szt. II.4Drukarka laserowa 

A3 kolor 1 szt. II.5 Skaner płaski A4 z ADF 2 szt. CZĘŚĆ Nr III III.1 MS Office Standard 2013 OLP NL GOV 

23 szt. III.2 MS Visio Professional 2013 PL OLP NL GOV 1 szt. III.3 AutoCAD LT 2013 PL 2 szt. Parametry 

techniczne i jakościowe oraz warunki gwarancji zamieszczone są załączniku nr 6 do SIWZ, któremu 

przyporządkowane są kolejne pozycje dotyczące przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ Nr I I.1 Komputer PC - 

zestaw biurowy pozycja I.1 I.2 Komputer PC - zestaw zaawansowany pozycja I.2 I.3 Monitor 22 pozycja I.3 

I.4 Monitor 24 pozycja I.4 I.5 Notebook 13.3 pozycja I.5 I.6 Notebook 15.6 pozycja I.6 I.7 Notebook 17 

pozycja I.7 I.8 Tablet pozycja I.8 I.9 Stacja dokująca do notebooka 15.6 pozycja I.9 CZĘŚĆ Nr II II.1 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono (typ I) pozycja II.1 II.2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 

A4 mono (typ II) pozycja II.2 II.3 Drukarka laserowa A4 kolor pozycja II.3 II.4 Drukarka laserowa A3 kolor 

pozycja II.4 II.5 Skaner płaski A4 z ADF pozycja II.5 CZĘŚĆ Nr III Licencja na pakiety MS Office Standard 

2013 PL oraz MS Visio Professional 2013 ma być licencją zbiorczą (MOLP) dla instytucji rządowych 

(GOV). Inne Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1)Wymagania odnośnie serwisu opisane są w 

załączniku nr 6 do SIWZ 2) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem zamawiającego za to, że jest 

uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że 

zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze 

wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 3)W przypadku, gdy w 



komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć 

oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją. 4)Oferowany przedmiot 

zamówienia musi być fabrycznie nowy. Dostawa do siedziby zamawiającego na bazie DDP (Delivery Duty 

Paid) - magazyn zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 30.21.30.00-5, 

30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.13.10-3, 48.31.00.00-4, 48.30.00.00-1, 48.32.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: - dla 

części Nr 1 - 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); - dla części Nr 2 

- 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); - dla części Nr 3 - 35 000 PLN 

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

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:

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• 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;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

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;

• nie zalega z uiszczaniem 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 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM



W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy dołączyć do oferty) 2. Certyfikat ISO 

14001 dla producenta sprzętu (należy dołączyć do oferty) 3. Deklaracja zgodności CE (należy 

załączyć do oferty) 4. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem 

operacyjnym Windows 7 32-bit i 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) 5. Certyfikat 

Energy Star 5.0 lub wyższy. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym 

katalogu http://www.eu-energystar.org (załączyć wydruk ze strony internetowej) 6. Certyfikat 

EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym 

katalogu http://www.epeat.net (załączyć wydruk ze strony internetowej) 7. Monitor powinien 

spełniać normę ISO 13406-2 lub ISO 9241 8. Monitor powinien spełniać normę TCO 5.1 lub 

wyższy. 9. Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty) 10. Certyfikat EPEAT na 

poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu 

http://www.epeat.net (załączyć wydruk ze strony internetowej) 11. Certyfikat Energy Star 5.0 lub 

wyższy. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu 

http://www.eu-energystar.org (załączyć wydruk ze strony internetowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz 

posiadać autoryzacje producenta komputera (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty). 2. Serwis 

urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 

- (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta). 3. Oświadczenie Producenta komputera, że 

w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Oferenta lub Firmy Serwisującej, 

przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (należy dołączyć do oferty). 4. Możliwość 

telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 5. Dostęp do najnowszych 

sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera - do oferty należy dołączyć link 

strony.

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: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku 

VAT oraz wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT określonych w §7, 2) zmiana 

terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia 

okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 



terminie, lub przyczyny leżącej po stronie zamawiającego 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 

dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; ad pkt. 

2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ins.pulawy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów 

Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy Budynek G35, II piętro, pokój 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 

godzina 10:30, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 

Puławy Budynek E 40, Kancelaria.

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 

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt Komputerowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I.1 Komputer PC (typ 

biurowy) 11 szt. I.2 Komputer PC (typ zaawansowany) 7 szt. I.3 Monitor 22 13 szt. I.4 Monitor 

24 7 szt. I.5 Notebook 13.3 1 szt. I.6 Notebook 15.6 4 szt. I.7 Notebook 17 1 szt. I.8 Tablet 1 

szt. I.9 Stacja dokująca do notebooka 15.6 1 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 

30.23.13.00-0, 30.23.13.10-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Urządzenia drukujące.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie 

wielofunkcyjne laserowe A4 mono (typ I) 4 szt. II.2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 

mono (typ II) 1 szt. II.3 Drukarka laserowa A4 kolor 2 szt. II.4 Drukarka laserowa A3 kolor 1 szt. 

II.5 Skaner płaski A4 z ADF.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oprogramowanie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: III.1 MS Office Standard 

2013 OLP NL GOV 23 szt. III.2 MS Visio Professional 2013 PL OLP NL GOV 1 szt. III.3 

AutoCAD LT 2013 PL 2 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.31.00.00-4, 48.30.00.00-1, 48.32.10.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 




