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Warszawa: zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Transportu Kolejowego 
Numer ogłoszenia: 200598 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Transportu Kolejowego , ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 
6301880, faks 22 6301891. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.utk.gov.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Transportu 
Kolejowego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu 
komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianego asortymentu, minimalne 
wymagania, funkcjonalności oraz parametry, jakie spełniać muszą ww wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków 
nakładanych na Wykonawcę zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zasad oraz 
warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Kody Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 3021300-6 laptopy, 30213300-8 komputery, 30231300-00 monitory ekranowe, 30200000-1 stacje 
dokujące.. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP - 

do 20% wartości zamówienia. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.20.00.00-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
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 POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 
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 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: co do których nie ma podstaw do wykluczenia z 
postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie 
następujące warunki: posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena 
spełnienia warunków odbędzie się na podstawie analiz ofert, oświadczeń oraz informacji ustalonych przez 
Zamawiającego. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: co do których nie ma podstaw do wykluczenia z 
postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie 
następujące warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca musi być autoryzowanym 
partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej 
przynajmniej jeden ze wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na 
dostawę komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto (słownie: 
dwieście tysięcy) każde. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum do-świadczeniem w 
realizowaniu dostawy komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych 
brutto (słownie: dwieście tysięcy tysięcy) musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest odpowiedzialny 
za realizację dostawy. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie analiz ofert, 
oświadczeń oraz informacji ustalonych przez Zamawiającego. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: co do których nie ma podstaw do wykluczenia z 
postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie 
następujące warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca musi być autoryzowanym 
partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej 
przynajmniej jeden ze wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na 
dostawę komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto (słownie: 
dwieście tysięcy) każde. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum do-świadczeniem w 
realizowaniu dostawy komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych 
brutto (słownie: dwieście tysięcy tysięcy) musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest odpowiedzialny 
za realizację dostawy. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie analiz ofert, 
oświadczeń oraz informacji ustalonych przez Zamawiającego. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: co do których nie ma podstaw do wykluczenia z 
postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie 
następujące warunki: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Wykonawca musi być autoryzowanym 
partnerem handlowym producenta przedmiotu zamówienia Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej 
przynajmniej jeden ze wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na 
dostawę komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto (słownie: 
dwieście tysięcy) każde. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum do-świadczeniem w 
realizowaniu dostawy komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości co najmniej 200 000,00 złotych 
brutto (słownie: dwieście tysięcy tysięcy) musi wykazać się ten członek konsorcjum, który jest odpowiedzialny 
za realizację dostawy. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie analiz ofert, 
oświadczeń oraz informacji ustalonych przez Zamawiającego. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: co do których nie ma podstaw do wykluczenia z 
postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Ustawy PZP oraz spełniający jednocześnie 
następujące warunki znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie analiz ofert, oświadczeń oraz informacji ustalonych 
przez Zamawiającego. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• 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; 

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; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

III.4.3.2) 
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy 
przedłożyć: 

• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

• inne dokumenty 
Oświadczenie Wykonawcy, że: 1. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia z załącznika nr 1 do SIWZ, w tym, w szczególności - dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie 
nowy, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz objęty jest gwarancją producenta, 
potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne, 2. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności 
wynikające z wszelkich, powszechnie obo-wiązujących, określonych przepisami prawa norm na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zakresie 

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.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 
Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianę przedmiotu umowy, zasad 
wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru towaru, o ile zostanie spełniony jeden z następujących 
warunków: w sytuacji zaistnienia siły wyższej, gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez 
Wykonawcę lub/oraz Zamawiającego okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 
niniejszej umowy, utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku 
przesunięcia źródeł finansowania zamówienia, zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów 
prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji 
lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 5) zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub innych obiektywnych 
obciążeń podatkowych. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utk.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Transportu Kolejowego Biuro 
Administracyjno - Finansowe, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 12:00, 
miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, sekretariat Biura Administracyjno - Finansowe, ul. Chałubińskiego 4, 0-928 Warszawa, 
pok. 401A. 
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 by ć przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
 
 


