Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi
Numer ogłoszenia: 118377 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98,
faks 22 623 36 93.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu
komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb
badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący pięć części
asortymentowych i warunki gwarancji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółową
specyfikację techniczną poszczególnych Części zamówienia - Załącznik od 1.1 do 1.5 do
SIWZ (stanowiącą osobny plik). Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Do
wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich
prawidłowego użytkowania, b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do
nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek na zasadach określonych
w OPZ, c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad
lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie, d) Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia kart gwarancyjnych, e) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model
wyspecyfikowanego sprzętu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne
Części zamówienia Dla Części 1 6.000 zł słownie sześć tysięcy zł Dla Części 2 1.300 zł
słownie tysiąc trzysta zł Dla Części 3 4.200 zł słownie cztery tysiące dwieście zł Dla Części 4
300 zł słownie trzysta zł Dla Części 5 2.800 zł słownie dwa tysiące osiemset zł Wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach pieniądzu, 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Bank PEKAO S.A.,
Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, nr konta 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963 z dopiskiem
wadium do przetargu na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi
Część. Wadium wniesione w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy
środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium
od reszty dokumentów. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesione zostało w pieniądzu, Zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub
wykonuje: a) składając ofertę na Część 1 - zrealizował co najmniej trzy
dostawy sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi wraz z
instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem - każda z dostaw o wartości
brutto nie mniejszej niż 150.000 zł; b) składając ofertę na Część 3 zrealizował co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego z urządzeniami
peryferyjnymi wraz z instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem - każda
z dostaw o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 zł; c) składając ofertę na
jedną z Części 2, 4 i/lub 5 zrealizował co najmniej trzy dostawy sprzętu
komputerowego lub urządzeń peryferyjnych wraz z instalacją,
skonfigurowaniem i przetestowaniem - każda z dostaw o wartości brutto nie
mniejszej niż 10.000 zł; i przedstawić dokumenty potwierdzające, że
zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (forma
referencji). Dokumenty lit. a) potwierdzają spełnienie warunku lit. b) i c)
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ

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;

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.4.3) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr od 1.1. do 1.5 do SIWZ - Wykonawca podaje
informacje o producencie i typie oferowanego urządzenia oraz faktyczne parametry
oferowanego urządzenia (nie gorsze niż wymagane); 2) Formularz cenowy - Załącznik nr 2
do SIWZ - Wykonawca podaje informacje o cenie netto i łącznej cenie brutto za całość
zamówienia lub za poszczególne części zamówienia; 3) Szczegółowy formularz cenowy Załącznik nr 2.1. do 2.5 do SIWZ - Wykonawca podaje informacje o producencie i typie
oferowanego urządzenia, cenę jednostkową brutto urządzenia oraz łączną cenę brutto za
poszczególne Części zamówienia; 4) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej,
wymagane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu na daną Część
zamówienia; 5) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do
oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na daną Część zamówienia;
6) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy; 7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 6, składa dokument
lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2 SIWZ.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ciop.pl - wydarzenia - zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny
Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701
Warszawa piętro VI, pok. 615A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 335 - Kancelaria.
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: Postępowanie prowadzone jest częściowo w ramach projektu
Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - etap III, okres realizacji
2014-2016: Zadania w zakresie służb państwowych; Projekty w zakresie badań naukowych i
prac rozwojowych realizowane w Instytucie..

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: Stacje robocze przeznaczone do wykorzystania w pracach
koncepcyjnych naukowo-badawczych i projektowych.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stacje robocze
przeznaczone do wykorzystania w pracach koncepcyjnych naukowo-badawczych i
projektowych: obliczeniowe, edytorskie, przetwarzania graficznego 3D i 2D, a także
projektowe oraz wielozadaniowe (z jednym procesorem wielordzeniowym), wysokiej
wydajności, o bardzo niskim poziomie emitowanego hałasu, z monitorem LCD oraz
zasilaczem awaryjnym UPS wraz z instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem
systemu operacyjnego (łącznie 29 szt., w tym 9 szt. bez zasilacza awaryjnego UPS).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Komputerowy sprzęt peryferyjny.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputerowy
sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenie wielofunkcyjne i monitory LCD
(łącznie 23 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Komputery przenośne.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery
przenośne bardzo wysokiej wydajności (umożliwiające mobilną pracę z aplikacjami
obliczeniowymi, projektowymi i przetwarzania graficznego), a także przenośne
komputery prezentacyjne i przeznaczone do mobilnych prac eksperymentalnych wraz
z instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem systemu operacyjnego - łącznie 25
szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wielofunkcyjne urządzenie laserowe.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielofunkcyjne
urządzenie laserowe kolorowe A3 z automatycznymi usługami sieciowymi wraz z
instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem prawidłowości funkcjonowania - 1
szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Specjalistyczny skaner 3D.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Specjalistyczny
skaner 3D do obrazowania stóp i twarzy z oprogramowaniem, wraz z instalacją,
skonfigurowaniem i przetestowaniem prawidłowości funkcjonowania - 1 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.20.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

