Sztum: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach
projektu pn.: Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum.
Numer ogłoszenia: 346172 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.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 sprzętu
komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pn.: Większe
perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie
Sztum..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. 1.1
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: a) Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym
z licencją najmu dla jednostek podległych - 18 szt. b) Laptop z systemem operacyjnym z
licencją najmu dla jednostek podległych wraz z urządzeniami peryferyjnymi - 2 szt. c)
oprogramowanie biurowe dla jednostek podległych wraz z licencją najmu - 20 szt. d)
oprogramowanie antywirusowe - 20 szt. e) oprogramowanie ochrony rodzicielskiej - 20 szt. f)
router - 3 szt. g) switch - 1 szt. h) drukarki/urz. wielofunkcyjne - 4 szt. i) szafa wisząca 10 cali
wraz z listwą zasilającą - 4 szt. j) Instalacja sprzętu w jednostkach podległych, w tym zakup
przewodów, złączek, listew - 20 szt. 1.2.Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego,
zawierający rodzaj sprzętu, jego wyposażenie, warunki gwarancji oraz ilości i miejsce
dostarczenia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 1.3 Komputery i pozostałe urządzenia muszą
być fabrycznie nowe, 1.4 Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty
gwarancyjne w języku polskim, 1.5 Wykonawca dostarczy sprzęt objęty przedmiotem umowy
na własny koszt i ryzyko do miejsca jego przeznaczenia w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 16..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5,
30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 32.41.31.00-2, 48.00.00.00-8.

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: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 1.500,00 zł 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie,
wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed upływem terminu składania
ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
termin uznania na rachunku zamawiającego 3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4. w gwarancjach
ubezpieczeniowych 3.5. w 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. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) 4. Zamawiający nie dopuszcza
stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów uzależniających ich
realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy. Dokumenty nie
spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie obowiązku
złożenia wadium. 5. Wadium winno obejmować cały okres czasu związania ofertą.
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
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego

przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

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;
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;
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
Dokumenty w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
określonym przez Zamawiającego wymaganiom : 1) Oświadczenia, iż oferowane

zestawy komputerowe posiadają deklarację zgodności CE, Certyfikat ISO9001 dla
producenta oraz że spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) 2) Oświadczenia, iż oferowane laptopy posiadają
deklarację zgodności CE, Certyfikat ISO9001 dla producenta oraz że spełnia
wymogi normy Energy Star 5.0 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a do
SIWZ) 3) opis oferowanego sprzętu i oprogramowania wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.III.4.3.1 zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
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. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr. 2 do
niniejszej SIWZ. 2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć: 3.1. terminu realizacji przedmiotu
umowy, 3.2. warunków i terminów płatności, 3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
ceny ryczałtowej, w sytuacji, gdy urzędowo zmieniony zostanie podatek VAT. 4. Zmiany, o
których mowa w ust. 3 pkt 3.1-3.2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w
szczególności: 4.1. w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej
Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są
nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku

możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, 4.2.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia na pisemny
wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem
szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą
szczególne okoliczności oraz czas przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy należy
wyłącznie do Zamawiającego. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 6. Odstąpienie od umowy, o którym
mowa w ust. 5 niniejszego działu, następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
umowy. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum Pokój: Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: : Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- E-Inclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności
gospodarki w ramach projektu Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum....
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: tak

