Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php

Kostrzyn nad Odrą: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 403172 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. , ul. Kopernika 4A, 66-470
Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie, tel. 095 7279600, faks 095 7279601.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.kostrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka komunalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego
i oprogramowania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do magazynu w Budynku Głównym
przy ul. Kopernika 4a, w Kostrzynie nad Odrą. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie
nowy, nieużywany i sprawny technicznie. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i
godzinę dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania . Wykonawca dostarczy oraz
przekaże sprzęt komputerowy, dokumentację, płyty instalacyjne oraz karty klucza produktu.
Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru sprzętu i oprogramowania zgodnie z
treścią umowy. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił 24 miesiące gwarancji na
jednostki komputerowe i monitory oraz urządzenia wielofunkcyjne i 36 miesięcy gwarancji
na notebooki licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony bez
zastrzeżeń. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi
Wykonawca. Wykonawca wraz ze sprzętem komputerowym przekaże dokumenty zawierające
warunki gwarancji, sporządzone na postawie zawartej umowy. Wykonawca przekaże, w
formie zestawienia w wersji elektronicznej, wykaz dostarczonego sprzętu wraz z jego
numerami seryjnymi. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji
zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający
dopuszcza złożenie ofert częściowych i dzieli zamówienie na 3 części: a. komputery

stacjonarne i monitory wraz z oprogramowaniem b. notebooki wraz z oprogramowaniem c.
urządzenia wielofunkcyjne Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0,
30.23.21.00-5.
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: 30.
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
po przedstawieniu odpisu KRS lub zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

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:


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;



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.4.4) 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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 85
2 - Parametry techniczne - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mzk.kostrzyn.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.
Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat w siedzibie zamawiającego..
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: komputery stacjonarne i monitory wraz z oprogramowaniem.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie
przewiduje dostawę: 6 komputerów stacjonarnych 5 - monitorów 6 - zestawów
oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 85
o 2. parametry techniczne - 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: notebooki wraz z oprogramowaniem.





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie
obejmuje dostawę: 4 notebooki 4 zestawy oprogramowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 85
o 2. parametry techniczne - 15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: urządzenia wielofunkcyjne.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie
obejmuje dostawę: 2 urządzeń wielofunkcyjnych.





2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

