Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.lubsko.pl

Lubsko: Dostawa, instalacja i integracja pracowni terminalowych na potrzeby szkół
podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz
sprzętu komputerowego dla Gminy Lubsko
Numer ogłoszenia: 173336 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubsko , Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel.
068 4576108, faks 068 4576200, 4576222.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i integracja
pracowni terminalowych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz sprzętu komputerowego dla Gminy Lubsko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem
zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i wdrożenie sprzętu elektronicznego wraz z
oprogramowaniem i licencjami dostępowymi do oprogramowania do Szkoły Podstawowej Nr 1
w Lubsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubsku, szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku, Szkoły
Podstawowej w Górzynie, Gimnazjum Nr 1 w Lubsku oraz sprzętu komputerowego dla Gminy
Lubsko. 2) Szczegółowy wykaz i opis techniczny sprzętu zawiera specyfikacja sprzętu
stanowiąca Część III SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładowania,
wniesienia, rozpakowania, montażu i uruchomienia elementów sieci komputerowej zgodnie z

asortymentem i ilościami zawartymi w Części III SIWZ. 4) Wykonawca zobowiązany jest
posiadać wszystkie narzędzia i elektronarzędzia niezbędne do zainstalowania sprzętu
stanowiącego przedmiot zamówienia. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z
transportem i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia, do czasu
dokonania ostatecznego odbioru całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 6)
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych wraz z wymaganymi
prawem atestami i certyfikatami, spełniający odpowiednie normy, zgodnie z jego
przeznaczeniem. 7) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie osób
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i wymogów bhp
dostarczonego sprzętu. Zakres szkolenia powinien obejmować min. 16 godzin dla każdej z osób.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia wszystkich niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania całości systemu tzw. materiałów instalacyjnych (montażowych).
9) Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji: ogólne i stanowiskowe. 10)
Dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt i oprogramowanie ma być objęte
minimum gwarancją 12 miesięczną, przy czym okresy gwarancji wymagane przez
Zamawiającego są zawarte w Części III SIWZ. 11) Gwarancja będzie świadczona przez
Wykonawcę oraz na koszt Wykonawcy w miejscu użytkowania sprzętu, a jeśli jest to technicznie
niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 12)
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę sprzętu na nowy, wolny od
wad, w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. 13) Wykonawca zapewnia
bezpłatny przegląd gwarancyjny, w celu sprawdzenia poprawności działania zamontowanego
sprzętu co 12 miesięcy. 14) O ile w szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia
pojawią się nazwy własne wyrobów bądź urządzeń lub nazwy producentów wyrobów lub
urządzeń Zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów innych producentów o
równoważnych parametrach technicznych, tzn. nie odbiegających klasą i jakością od podanych
jako przykład. 15) W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dla
potwierdzenia spełnienia wymagać technicznych oferowanego sprzętu, musi załączyć do oferty
dokładne opisy (wszystkie dane techniczne) lub karty katalogowe sprzętu wymienionego w
formularzu cenowym i szczegółowej specyfikacji sprzęt, dokumenty muszą pochodzić od
producenta, z obowiązkiem poświadczenia ich autentyczności przez Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów,
charakteryzując je poprzez wskazanie np. na konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki,
modelu, znaku towarowego, nazwy producenta oraz innych przypisanych wyłącznie temu
produktowi cech. 16) Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania pomieszczeń po wykonaniu
przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu
zamówienia przedstawione zostały w Części III SIWZ..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 7) ustawy Pzp przewiduje zamówienia
uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.42.00.00-3, 30.21.31.00-6,
31.22.45.00-7, 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 79.63.20.00-3.
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 dniach:
15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

OPIS

SPOSOBU

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań co do potwierdzenia tego
warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał: a) dwie dostawy obejmujące swym zakresem dostawy sprzętu
komputerowego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda dostawa
oraz b) trzy dostawy wraz z wdrożeniem sytemu stanowisk komputerowych typu
terminalowego na podzespołach zaproponowanych w ofercie o wartości nie
mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować
wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań co do potwierdzenia tego
warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań co do potwierdzenia tego
warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

o Wykonawca wskaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości min. 250 000 PLN.

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:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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:
•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego
podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie 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;
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;

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 - 95
2 - Termin realizacji umowy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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
Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) Zmiany wysokości
innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty

świadczenia usługi. 2) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i
związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania,
a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 3)
Wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac
nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia
usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4) W związku ze wskazanymi w pkt 1
okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym
zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost
kosztów świadczenia usługi. 5) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo
Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które
powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na
wysokość wynagrodzenia, 6) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie
potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół
wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję. 7) Zmiany obowiązującej
stawki VAT (w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie
wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy) z tym, że wynagrodzenie
netto pozostanie niezmienione. 8) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub
Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 9) Zmiany
zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 10) Zmiany osób odpowiedzialnych
za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.lubsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 41, II piętro...
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, 68-300
Lubsko, parter - Punkt Obsługi Interesantów..
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

