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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32102-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery przenośne
2018/S 016-032102
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
Warszawa
01-815
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UKSW
E-mail: a.druzinska@uksw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uksw.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dzp.uksw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sekretariat Kanclerza UKSW w Warszawie (Budynek Stary, pokój nr 32)
ul. Dewajtis 5
Warszawa
01-815
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Druzinska
E-mail: a.druzinska@uksw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzp.uksw.edu.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego.
Numer referencyjny: DZP.371.09.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30213100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Część I: laptop (1 sztuka), monitory (2 sztuki),
2. Część II: urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I-II znajduje się w Rozdziale IV SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia były fabrycznie nowy (rok produkcji: począwszy
od lipca 2017 r.), wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, nieużywany oraz przygotowany do natychmiastowej
eksploatacji.

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:
Dostawa laptopa (1 sztuka) i monitorów (2 sztuki)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest laptop (1 sztuka), monitory (2 sztuki).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I-II znajduje się w Rozdziale IV SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia były fabrycznie nowy (rok produkcji: począwszy
od lipca 2017 r.), wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, nieużywany oraz przygotowany do natychmiastowej
eksploatacji.

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: 21
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30121200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 sztuka).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I-II znajduje się w Rozdziale IV SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia były fabrycznie nowy (rok produkcji: począwszy
od lipca 2017 r.), wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, nieużywany oraz przygotowany do natychmiastowej
eksploatacji.

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: 21
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: nie

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 nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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

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: tak

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: 05/03/2018
Czas lokalny: 10:30

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
UKSW w Warszawie (Budynek Stary, pokój nr 12A), ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

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:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:
Dla Części I w kwocie: 300 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100);
Dla Części II w kwocie: 200 PLN (słownie złotych: dwieście 00/100);
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2.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę,w stosunku do którego zaistnieją
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazane są w SIWZ.
5. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada czy
Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem standardowego formularza w
formie pisemnej albo w postaci elektronicznej (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu
złożenia oświadczenia Wykonawca pobiera ze strony internetowej serwisu eESPD – Formularz jednolitego
dokumentu i wypełnia go zgodnie z zakresem określonym w nim przez Zamawiającego. Zamawiający odsyła
Wykonawców na stronę serwisu eESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, na której Komisja
Europejska udostępniła bezpłatną usługę internetową dla nabywców,oferentów i innych zainteresowanych stron
w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD /Jednolitego dokumentu/JEDZ. Po wejściu na wyżej wskazaną
stronę Wykonawca winien oznaczyć, iż jest Wykonawcą oraz że chce zaimportować plik ESPD/Jednolity
dokument/JEDZ zamieszczony na stronie Zamawiającego jako Załącznik nr 1 do SIWZ pod nazwą pliku: „09
2018 JEDZ”. Plik otwiera się tylko poprzez wyżej wymienioną stronę https. A następnie wypełnić zaimportowany
Formularz udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące Wykonawcy, podając szczegółowe i zgodne z prawdą
informacje. Tak przygotowany Formularz, po jego podpisaniu, należy przekazać Zamawiającemu wraz z
ofertą.Zamawiający, który otrzyma formularz JEDZ/ESPD przygotowany przez Wykonawcę w postaci pliku
xml,odczyta go przy pomocy narzędzia eESPD. Informacje,które poda Wykonawca będą podstawą weryfikacji
przez Zamawiającego, czy wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt.
6 Rozdziału I SIWZ. Powyższe wymaganie dotyczy także wszystkich Wykonawców składających ofertę
wspólną oraz podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega – pkt 7, Rozdział I SIWZ. Zamawiający
nie wymaga składania Jednolitego dokumentu dla podwykonawców,którzy nie udostępniają zasobów.
Zamawiający wskazuje, iż w przypadku, gdyby powyższe informacje były dla Wykonawcy niewystarczające
może zapoznać się informacjami nt. wypełniania Jednolitego dokumentu przygotowanymi przez Urząd
Zamówień Publicznych.Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD oraz Instrukcja Wypełniania
(Wersja wstępna) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document
ESPD). Link do strony:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Dokumenty/oświadczenia potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składane są na późniejszym etapie –
zgodnie z pkt. 7.3. SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2018
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