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

Suwałki: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni teleinformatyki
Numer ogłoszenia: 189807 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych , ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 0-87
565 36 30, faks 0-87 565 36 34.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.suwalki.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: www.zst.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni
teleinformatyki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni teleinformatyki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
się w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy): sprzęt komputerowy i teleinformatyczny podzielony na części:
część I - sprzęt teleinformatyczny, część II - sprzęt komputerowy. 3. Dostawy Wykonawca dokona po uzgodnieniu
z Zamawiającym. 4. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek dostarczonego
sprzętu. 5. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 do siedziby
Zamawiającego ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki. 6. Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być
fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany żadnym naprawom, bez wad, oraz posiadający wymagane polskim
i europejskim prawem certyfikaty zgodności oraz nośniki (dotyczy oprogramowania). 7. Przez realizację
zamówienia rozumie się dostarczenie sprzętu transportem Wykonawcy, na jego koszt do siedziby
Zamawiającego, wniesienie do miejsca wyznaczonego, montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu oraz
przeszkolenie osób wyznaczonych z ZST w zakresie obsługi. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami
gwarancji zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli w opisie nie podano okresu gwarancji Zamawiający
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wymaga gwarancji min. 24 miesięce. 9. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą należy zgłosić telefonicznie
Zamawiającemu gotowość do dostarczenia sprzętu. 10. Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu
zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu
parametrów zamawianych urządzeń/oprogramowania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i
doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy
dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od
opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych)
niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają
parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w
dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez
Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki
towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu
określone przez jego producenta. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty,
opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające
dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod
rygorem odrzucenia oferty. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw
z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu
dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony
do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym
przez producenta oprogramowania. 14. Termin płatności - do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy podane w fakturze..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.55.12.00-2, 32.55.00.00-3, 32.54.61.00-3, 32.00.00.00-6,
32.00.00.00-3, 38.65.21.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
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.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
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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
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zst.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Technicznych,
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 33.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014
godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Technicznych, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 33, Sekretariat główny.
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: Część I - sprzęt teleinformatyczny,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 część 1..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.55.12.00-2, 32.55.00.00-3, 32.54.61.00-3, 32.30.00.00-6,
32.00.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - sprzęt komputerowy..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 część 2..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.21.20-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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