Warszawa: Dostawa komputerów przenośnych i licencji oprogramowania biurowego
Numer ogłoszenia: 316755 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów
przenośnych i licencji oprogramowania biurowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: 25 sztuk
komputerów przenośnych oraz 40 licencji oprogramowania biurowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu
o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.31.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY 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
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą - spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą - spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą - spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą - spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą - spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

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 spełnieniu 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

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

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty
Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające, że
oferowane przez niego dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ: W przypadku składania oferty na
część A zamówienia: 1) Specyfikacja techniczna i dokumentacja producenta
sprzętu potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów i funkcjonalności
wymienionych w pkt od 1 do 20 wraz ze specyfikacją techniczną opcjonalnego
modułu modemu 3G ze wskazaniem numeru katalogowego producenta komputera.
2) Dokumentacja producenta sprzętu potwierdzająca spełnienie wymaganych
parametrów i funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa wymienionych w pkt 21.
3) Dokumentacja lub oświadczenie producenta sprzętu potwierdzająca spełnienie
wymagań wymienionych w pkt 22. 4) Dokumenty potwierdzające czas trwania
standardowej gwarancji oraz możliwość wydłużenia czasu jej trwania zgodnie z
wymaganiem wskazanym w pkt 23 i 24 ze wskazaniem nazwy handlowej i kodu
produktu lub usługi dostępnej w standardowej ofercie producenta komputera, której
zakup umożliwi wydłużenie czasu trwania gwarancji. 5) Dokumenty
potwierdzające iż wykonawca jest autoryzowanym partnerem handlowym
producenta sprzętu. W przypadku składania oferty na część B zamówienia:
Dokumenty potwierdzające, iż wykonawca jest autoryzowanym partnerem
handlowym producenta oprogramowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie, która zostanie zawarta
w sprawie przedmiotowego zamówienia z zastrzeżeniem, iż będą one zgodne z treścią art. 144
ust. 1 ustawy Pzp. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie: 1)
niezbędnych zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów, w tym stawki
podatku VAT, 2) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie
spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy, 3) przedmiotu
zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności obiektywnych uniemożliwiających
świadczenie w sposób przewidziany w ofercie, pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystna
dla zamawiającego.
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 ul. Chałubińskiego 4 00-928 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.12.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego ul. Chałubińskiego
4 00-928 Warszawa (pok. 401a - sekretariat Biura Administracyjno - Finansowego UTK).
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

