
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sptyniec.szkolnastrona.pl

Tyniec Mały: Dostawa sprz ętu komputerowego dla b ędącego w budowie budynku przeznaczonego na maj ący

powsta ć Zespół Szkolno Przedszkolny w Ty ńcu Małym.

Numer ogłoszenia: 165646 - 2014; data zamieszczenia: 1 6.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szkoła Podstawowa , ul. Domasławska 10, 55-040 Tyniec Mały, woj. dolnośląskie, tel. 71 311 80 24, faks 71 311 80 26.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sptyniec.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego dla będącego w budowie budynku przeznaczonego na mający powstać

Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla będącego w budowie

budynku przeznaczonego na mający powstać Zespół Szkolno Przedszkolny w Tyńcu Małym. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również rozmieszczenie oraz

instalacja urządzeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tyńcu Małym. 3. Specyfikacja ilościowa będąca przedmiotem zamówienia: Poz. 1) Komputery stacjonarne - 67

szt. (komputer + monitor+ głośniki + mikrofon) Poz. 2) Drukarki mono A4 - 14 szt. Poz. 3) Przenośne komputery (ze stacją dokującą - 5 szt. Bez stacji dokującej - 4 szt.)
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Poz. 4) Komputery stacjonarne z UPS - 32 szt. + 4 szt. Bez UPS Poz. 5) Urządzenia wielofunkcyjne A 3 - 6 szt. Poz. 6) Projektory krótkoogniskowe - 20 szt. Poz. 7)

Szafki multimedialne - 2 szt. Poz. 8) Głośniki - 1 kpl. - 2 sztuki Poz. 9) Drukarki laserowe - kolor - 2 szt. Poz. 10) Monitory 24 - 3 szt. Poz. 11) Wyposażenie serwerowni -

1 kpl. Poz. 12) Centrala telefoniczna - 1 kpl. Poz. 13) Urządzenie wielofunkcyjne A4 - 1 szt. Poz. 14) Antena do WiFi - 20 szt. Poz. 15) Ekran projekcyjny na trójnogu - 2

sztuki. Poz. 16) Uchwyty do projektora - 2 sztuki 4. Dostawy należy realizować w koordynacji i uzgodnieniu z Kierownictwem Budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Tyńcu Małym. 5. Przed rozpoczęciem dostaw należy zweryfikować udostępnienie poszczególnych pomieszczeń, przygotowanie połączeń i wyposażenia meblowego

itp. 6. Dostarczony sprzęt należy podłączyć i dokonać jego próby uruchomienia. 7. Wykonawca winien dokonać przeszkolenia z zakresu prawidłowej obsługi urządzeń

tego wymagających. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą usług telekomunikacyjnych, którzy świadczyć będą usługi na obiekcie. 9.

Szczegółowy sposób wykonania przedmiotu zamówienia opisany został w Wykazie sprzętu - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w którym opisano minimalne

wymagania dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych, czy producentów w

zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. W przypadkach opisanych

powyżej jak również w Załączniku nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis parametrów, Zamawiający wskazuje i wyjaśnia potrzebę użycia konkretnych nazw zwyczajowych, czy

producentów, która podyktowana jest rozbudową istniejącej już infrastruktury i wykorzystywanego sprzętu IT. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w

ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 12. Dostawy należy realizować w

koordynacji i uzgodnieniu z kierownictwem budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym. 13. Przed rozpoczęciem dostaw należy zweryfikować

udostępnienie poszczególnych pomieszczeń, przygotowanie połączeń i wyposażenia meblowego itp. 14. Dostarczony sprzęt należy podłączyć i dokonać jego próbnego

uruchomienia. 15. W przypadku realizacji dostaw przed ostatecznym zakończeniem prac budowlanych i oczyszczeniem pomieszczeń, dostarczany sprzęt należy chronić

poprzez jego osłonięcie. W cenie zamówienia należy ująć takie czynności. 16. Każde z urządzeń winno być wycenione odrębnie na potrzeby jego ewidencjonowania. 17.

Wykonawca winien dokonać przeszkolenia z obsługi urządzeń tego wymagających..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

do wysokości 20 % zgodnie z ustawą PZP

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 38.65.21.00-1, 30.23.10.00-7, 32.51.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nd

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (poza polisą należy załączyć potwierdzenie zapłaty polisy, jeśli opłacenie nie wynika

bezpośrednio z polisy)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że

wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;
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III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE OD POWIADAJĄ

OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty przetargowej

następujące dokumenty: Dla oferowanych komputerów stacjonarnych, monitorów Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,  przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dla oferowanych drukarek A4

Oświadczenie producenta  oferowanego sprzętu  lub  jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce,  że w przypadku nie wywiązywania  się  z  obowiązków

gwarancyjnych  oferenta  lub  firmy  serwisującej,  przejmie  na  siebie  wszelkie  zobowiązania  związane  z  serwisem.  Konieczność  nie  zachodzi  w  przypadku

autoryzowanego  przedstawiciela  producenta.  Dla  komputerów  przenośnych  1.Certyfikat  ISO9001:2000  dla  producenta  sprzętu  (należy  załączyć  do  oferty)

2.Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net

Country=POLAND. 3.ENERGY STAR 5.0 4.Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 5.Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności

z  dyrektywą  RoHS Unii  Europejskiej  o  eliminacji  substancji  niebezpiecznych w postaci  oświadczenia  producenta  jednostki  Dla urządzeń  wielofunkcyjnych:

Oświadczenie producenta  oferowanego sprzętu  lub  jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce,  że w przypadku nie wywiązywania  się  z  obowiązków

gwarancyjnych  oferenta  lub  firmy  serwisującej,  przejmie  na  siebie  wszelkie  zobowiązania  związane  z  serwisem.  Konieczność  nie  zachodzi  w  przypadku

autoryzowanego  przedstawiciela  producenta.(załączyć  autoryzację  producenta)  Ponadto  dla  wszystkich  oferowanych  urządzeń  również  tych  wyżej  nie

wymienionych, a opisanych w Załączniku nr 5 do SIWZ, należy do oferty przedstawić karty katalogowe lub opisy techniczne wskazujące producentów i model

oferowanego sprzętu.

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.
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IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Istotne dla Stron postanowienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji. 2. Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować

konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy: a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) zmiana nazwy,

siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, osób do kontaktów pomiędzy stronami umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, c) w zakresie podwykonawstwa

za uprzednią zgodą zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej część zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy. d) zmniejszenie zakresu

wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, w wyniku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w

interesie publicznym. 3. Zamawiający nie wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.sptyniec.szkolnastrona.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Tyniec Mały, ul. Domasławska 10,

55-040 Kobierzyce, sekretariat pokój 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  31.05.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Szkoła

Podstawowa Tyniec Mały, ul. Domasławska 10, 55-040 Kobierzyce, sekretariat pokój 10.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących z bud żetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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