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

Puck: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod
wskazanym adresem
Numer ogłoszenia: 308506 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie,
tel. 58 6730500, 6730534, faks 58 6730533.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.puck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu
komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem.
1l.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: l.Zakup i dostawa
(ZESTA W I): a) 40 szt. nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy
przed terminem składania ofert zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
systemowym, biurowym i antywirusowym wykorzystywanych do nauki podstaw obsługi,
korzystania z Internetu i popularnych aplikacji biurowych i komunikacyjnych dla 40
Uczestników projektu (Beneficjentów Ostatecznych - zw. BO) zamieszkujących w Gminie
Miasta Puck, b) 40 szt. nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy
przed terminem składania ofert drukarek wraz z oprogramowaniem niezbędnych do obsługi
drukarki za pomocą komputerów dla 40 Uczestników projektu (Beneficjentów Ostatecznychzw. BO) zamieszkujących w Mieście Puck. Zestawy komputerowe wraz z drukarkami należy
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zainstalować w: Miejsce zamieszkania - Miasto Puck, Liczba -40. Każdy z Uczestników
otrzyma zestaw komputerowy wraz z drukarką. Dokładne adresy zostaną przekazane
Wykonawcy po podpisaniem urnowy. Lokalizacja może ulec zmianie w przypadku
rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania, śmierci Beneficjenta Ostatecznego. Zmiana
lokalizacji będzie obejmować tylko teren Miasta Puck. 2.Zakup i dostawa (ZESTAW II): a)
40 szt. nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem
składania ofert zestawów komputerowych (laptopów) wraz z oprogramowaniem
systemowym, biurowym i antywirusowym wykorzystywanych do nauki podstaw obsługi,
korzystania z Internetu i popularnych aplikacji biurowych i komunikacyjnych do 4
poniższych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck: 1.Szkoła Podstawowa im
Mariusza Zaruskiego w Pucku, ul. Przebendowskiego 27 - 12 szt. zestawów komputerowych;
2.Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem, ul. Sambora 16 - 10 szt. zestawów
komputerowych; 3.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. Kopernika 19 - 6 szt.
zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów; 4.Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pucku, ul. Lipowa 3 c - 8 szt. zestawów komputerowych i 2 szt. laptopów. b) 4 szt.
nieużywanych i wyprodukowanych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania
ofert drukarek sieciowych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do obsługi drukarki za
pomocą komputerów do 4 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck wg poniżej listy:
I.Szkoła Podstawowa im Mariusza Zaruskiego w Pucku, ul. Przebendowskiego 27 - 1 szt.,
2.Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem, ul. Sambora 16 - 1 szt., 3.Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. Kopernika 19 - 1 szt., 4.Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pucku, ul. Lipowa 3 c-l szt. 3.Zamawiający wymaga by w trakcie
instalacji zestawów komputerowych, Wykonawca dokonał na rzecz 40 BO i 4 jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta Puck instruktażu w zakresie podstawowych czynności obsługi
dostarczonego zestawu. 4.Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówieniazostały określone w załączniku do SIWZ. Zamawiający określił swoje minimalne wymagania
i dopuszcza by dostawa objęła przedmioty o lepszych parametrach oraz bogatszym
oprogramowaniu. 5.Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach
posiadających fabryczne oznakowania producenta.
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8,30.23.72.00-1,48.00.00.00-8,
30.23.21.50-0.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
dniach: 30.

nie.

LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: I.Przystępując do niniejszego postępowania każdy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: l)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść
przelewem na konto Zamawiającego: Bank Millennium S.A. nr 22 1160220200000001
62853611 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu,jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku
wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w
sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 2 ustawy
111.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy na
zasadzie spełnia lnie spełnia.
111.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy na
zasadzie spełnia lnie spełnia.
111.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy na
zasadzie spełnia lnie spełnia.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

•
-

-

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy na
zasadzie spełnia lnie spełnia.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy na
zasadzie spełnia lnie spełnia.

111.4) 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. I USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

111.4.2) 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;

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt IIl.4) albo w pkt III.5)
Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO
9296 w trybie pracy dysku twardego (WORK) w pozycji operatora powinien wynosić nie
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więcej niż 22 dB (potwierdzony raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane
laboratorium) Uwaga! Zamawiający wymaga dołączenie raportu do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) TRYB UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA

IV.ł.I) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.2) KRYTERIA
IV.2.1) Kryteria

przetarg nieograniczony.

OCENY OFERT
oceny ofert: najniższa cena.

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

l.Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. 2.Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do
niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013.907.j.t). 3.W przypadku przekształceń
podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w
przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w
tym zakresie. 4.Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa
w § 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu: l)w przypadku
działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin
wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas
działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 5.Dopuszcza
się zmianę wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, jeśli zmiany te będą korzystne dla
Zamawiającego, w następujących przypadkach: l)w przypadku wprowadzenia przez
Wykonawcę specjalnych rabatów, 2)w przypadku obniżenia ceny przez producenta w takich
przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także
wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości netto zamówienia w
przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT (wartość brutto zamówienia pozostaje bez
zmian). 6.W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie
wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany
przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych
niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować
wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia
zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1
niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest
przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z
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oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu
zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. 7.Dopuszcza się zmiany adresów do
korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów kontaktowych. W takich
przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne informacje.
8.Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony urnowy, z tym, że ostateczna decyzja co
do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 9.Wystąpienie
którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę urnowy nie
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 10.Zmiany dokonane z
naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE

ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bip.miastopuck.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.
Sekretariat - pokój 210.
IV.4.S) 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: Projekt pn.: Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w
mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom jest dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki.
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
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