
Dz.U./S S227
25/11/2017
472605-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

25/11/2017 S227
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472605-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami
2017/S 227-472605

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Tel.:  +48 261839763
E-mail: dzp@wat.edu.pl 
Faks:  +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wat.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa części i akcesoriów komputerowych.
Numer referencyjny: 200/WCY/2017

II.1.2) Główny kod CPV
30230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:dzp@wat.edu.pl
http://www.wat.edu.pl
www.wat.edu.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i akcesoriów komputerowych, takich jak:
zasilacz awaryjny UPS, akumulator żelowy, przenośna ładowarka do akumulatorów AGM 12V, pirometr do
kontroli klimatyzacji i urządzeń komputerowych, termometr wewnętrzny, klawiatura Smart Keyboard dla iPada
Pro 9,7 cala, urządzenie typu interfejs, sensor aktywności typu „SmartWatch”, kamera do monitoringu przez sieć
IP, zestaw uruchomieniowy, zestaw ewaluacyjny do EKG, przewody do elektrod EKG, jednorazowe nakładki do
elektrod EKG, Symulator pacjenta, adapter video DisplayPort na DVI, router, pamięć RAM do routera, plecak na
komputer, konwerter HDMI, dysk SSD, zaciskarka wtyków RJ45, ściągacz izolacji do przewodów UTP, szczypce
tnące boczne, moduł mikrokomputera ARM, elementy dodatkowe dla modułu mikrokomputera ARM, skrzynka
przezroczysta, replikator portów, dysk twardy, ekran na statywie, głośniki, konwerter RJ45, konwerter HDMI.
Klawiatura przewodowa, mysz bezprzewodowa, mysz przewodowa, nagrywarka.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30212100
30236000
30237410
30236113
30234600
30231310
30212000
31431000
31682530

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i akcesoriów komputerowych, takich jak:
zasilacz awaryjny UPS, akumulator żelowy, przenośna ładowarka do akumulatorów AGM 12V, pirometr do
kontroli klimatyzacji i urządzeń komputerowych, termometr wewnętrzny, klawiatura Smart Keyboard dla iPada
Pro 9,7 cala, urządzenie typu interfejs, sensor aktywności typu „SmartWatch”, kamera do monitoringu przez sieć
IP, zestaw uruchomieniowy, zestaw ewaluacyjny do EKG, przewody do elektrod EKG, jednorazowe nakładki do
elektrod EKG, Symulator pacjenta, adapter video DisplayPort na DVI, router, pamięć RAM do routera, plecak
na komputer, konwerter HDMI, dysk SSD, zaciskarka wtyków RJ45, ściągacz izolacji do przewodów UTP,
szczypce tnące boczne, moduł mikrokomputera ARM, elementy dodatkowe dla modułu mikrokomputera ARM,
skrzynka przezroczysta, replikator portów, dysk twardy, ekran na statywie, głośniki, konwerter RJ45, konwerter
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HDMI. Klawiatura przewodowa, mysz bezprzewodowa, mysz przewodowa, nagrywarka zewnętrzna, pamięć
przenośna.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia cenę netto,
o której mowa w załączniku do umowy powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług /VAT/.
Podstawą wystawienia faktury VAT stanowi Protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
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2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul.
gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
1) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
2) „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;
3) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie
pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości 2 400,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 9.1.2018 r.
do godz.09:00.
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W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa
ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na dostawę
części i akcesoriów komputerowych”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej
kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data
wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp
— dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.
3. Przewiduje się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych
kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszym produktem
tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego z
zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W przypadku, gdy producent
nie posiada w swojej ofercie nowszego produktu, lub produktu spełniającego wymagania Zamawiającego,
Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych
parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie
oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu
zamówienia.
Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ujęty w aneksie, winien odpowiadać parametrom
technicznym wykazanym w załączniku do umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Warzsawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2017
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