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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100571-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Awaryjne urządzenia energetyczne
2018/S 046-100571
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. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Witolda
Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Tel.: +48 261839980
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Faks: +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy: 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: http://www.wat.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 Kancelaria Jawna WAT, bud. nr 100 pok. nr 130
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa 49 skr. poczt. 50
00-908
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szymaniak
Tel.: +48 261839980
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Faks: +48 261839723
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
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Główny adres: http://www.wat.edu.pl
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 zasilaczy awaryjnych, części i akcesoriów komputerowych, elementów laboratoryjnych, części i
akcesoriów sieciowych
Numer referencyjny: 21/WCY/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
31682530

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dla zadania nr 1 - dostawa zasilaczy awaryjnych, części i akcesoriów komputerowych takich jak m.in.: 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, dysk SSD, zaciskarka wtyków RJ45, plecak na komputer, ściągacz izolacji do przewodów UTP, szczypce
tnące boczne, skrzynka przezroczysta dysk twardy, ekran na statywie, głośniki Klawiatura przewodowa, mysz
bezprzewodowa, mysz przewodowa, nagrywarka zewnętrzna, pamięć przenośna.
Dla zadania Nr 2 - dostawa elementów laboratoryjnych, części i akcesoriów sieciowych takich jak m.in.:
zestaw do transmisji szeregowej, punkty dostępowe WiFi,Serwer plików i aplikacji, 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, s.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 27 111.74 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa zasilaczy awaryjnych, części i akcesoriów komputerowych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30236113
30237000
30237460
30234600
30231310
30213100
38900000
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30233132
30237200
38653400
18931100
43800000
30232100
32410000
30212000
18938000
30237410
32000000
31431000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen.
Witolda Urbanowicza 2.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dla zadania nr 1 - dostawa zasilaczy awaryjnych, części i akcesoriów komputerowych takich jak m.in.: 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, dysk SSD, zaciskarka wtyków RJ45, plecak na komputer, ściągacz izolacji do przewodów UTP, szczypce
tnące boczne, skrzynka przezroczysta dysk twardy, ekran na statywie, głośniki 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
Wartość bez VAT: 15 236.87 EUR

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa elementów laboratoryjnych, części i akcesoriów sieciowych
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200
33195000
30212100
30236000
30212000
34152000
33141000
31710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen.
Witolda Urbanowicza 2.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dla zadania Nr 2 - dostawa elementów laboratoryjnych, części i akcesoriów sieciowych takich jak m.in.:
zestaw do transmisji szeregowej, punkty dostępowe WiFi,Serwer plików i aplikacji, 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, konwerter HDMI, moduł mikrokomputera ARM, elementy dodatkowe
dla modułu mikrokomputera ARM, replikator portów, konwerter RJ45, konwerter HDMI.

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
Wartość bez VAT: 11 874.86 EUR

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:
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia stanowiący załącznik
Nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. a).
Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczy dokument wskazany w pkt. a) składa
dokument, o których mowa w pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.4 SIWZ,
przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 2A o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

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: 19/04/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Działu Zamówień Publicznych WAT, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, budynek 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:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania
ofertą, wadium w wysokości:
Dla Zadania nr 1 2400,00 PLN; dla Zadania nr 2 1900,00 PLN.
Przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 19.4.2018 r. do godz.09:00.
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
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„Wadium na dostawę zasilaczy awaryjnych, części i akcesoriów komputerowych, elementów laboratoryjnych,
części i akcesoriów sieciowych”,
Zadanie nr 1 i/lub* Zadanie nr 2.
*niepotrzebne skreślić.
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.
Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;
c) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 i/lub nr 3A do SIWZ;
d) oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie
pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.
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:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2018
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