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

Pieniężno: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w
ramach projektu pn.: Internet szansą na lepsze jutro II przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno
realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo
informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Numer ogłoszenia: 194480 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
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 Pieniężno , ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, tel.
055 237 46 00, faks 055 237 46 01.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pieniezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę sprzętu komputerowego i
oprogramowania w ramach projektu pn.: Internet szansą na lepsze jutro II - przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Pieniężno realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa, drukarek sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: . Internet szansą na
lepsze jutro - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pieniężno realizowanego w zakresie Działania
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8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 4.2.
Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę : 1. Zestawy PC dla gospodarstw domowych - 80 sztuk 2. Zestawy
PC dla placówek oświatowych - 25 sztuk 3. Zestawy PC dla pozostałych jednostek podległych - 15 sztuk 4.
Drukarki - 88 sztuk 5. Oprogramowanie komputerów (biurowe i antywirusowe) - 120 sztuk 6. Program ochrony
rodzicielskiej - 120 sztuk 7. Aktywne urządzenia sieciowe - 88 sztuk 8. Anteny kierunkowe - 6 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) do SIWZ. Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano
patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. 4.4. Wymagania w zakresie innych cech: a) Komputery i pozostałe urządzenia muszą
być fabrycznie nowe, b) Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku
polskim; c) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego
użytkowania; d) Inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1) oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) 4.5.
Zamawiający ma prawo zwrócić się do producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu w celu weryfikacji
czy oferowany sprzęt spełnia warunki specyfikacji technicznej. 4.6. Wykonawca sporządza i załącza do oferty
specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 2), przy czym parametry techniczne i
okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń
stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze
parametry sprzętu. 4.7. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model
oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji. 4.8. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z
wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 4.9. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 4.10. Wymagany okres gwarancji
dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4.11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za
zapoznanie się z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków
i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty. 4.12. Wykonawca
dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 4.13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5.
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: Zamawiający wymaga wadium 10.1. Kwota wadium wynosi 10 000,00
(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - w
pieniądzu wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto nr 03 8313 0009 0042 6015 2000
0020 , - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.
275). 10.3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Wadium
wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące
bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.
46 ust.4a i ust 5 ustawy PZP 10.5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium oryginał lub kopię
dołącza do oferty. 10.6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we
właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10.7. Zamawiający
zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art.46 ustawy.
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
Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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;
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
) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wymagana forma
dokumentu - oryginał. 2) Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu
warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. Wymagana forma
dokumentu - oryginał. 3) Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. 10 niniejszej SIWZ. 4)
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców
występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona
przez notariusza. 5) Wypełniony druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ wraz z: certyfikatami, testami kartami technicznymi, folderami 6 )
Parafowany wzór istotnych postanowień umowy- załącznik nr 6. 7) informację o podmiocie wspólnym załącznik numer 4A do siwz - jeśli dotyczy, 8) listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informację, o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do siwz. Zgodnie z
art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów jako grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 8.12 Dokumenty powinny
być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.13 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 8.14 Dokumenty sporządzone w
języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.15 W zakresie nie
uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

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 - 90
2 - termin dostawy - 10
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
16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1) terminu realizacji zamówienia, terminów
dokonania poszczególnych czynności wskazanych w umowie, w następujących sytuacjach: a) w przypadku
wystąpienia siły wyższej; zmiana wymaga zgody obu stron umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie
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lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie
części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i
których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana dla
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 2) W przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych
okoliczności, powodujących konieczność zmiany terminu/terminów, 3) Wynagrodzenia wykonawcy
określonego w umowie - w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT, stanowić będzie koszt
Wykonawcy 4) pozostałym, w szczególności: a) korzystnym dla Zamawiającego, b) nieprzewidywalnym na
etapie wszczęcia postępowania, którego wprowadzenie jest niezbędne do realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.pieniezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.pieniezno.pl Urząd
Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015
godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.
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: Zamówienie realizowane w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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
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