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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Katowice reprezentowane przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w
Katowicach
ul. Armii Krajowej 84
Katowice
40-671
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Szromek
Tel.: +48 322028463
E-mail: dyrekcja@zspm.pl
Faks: +48 322014881
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zspm.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zspm.pl/BIP
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz oprogramowania, zamówienie w 4 częściach
Numer referencyjny: ZSPM-15/ZP/EFRR/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30230000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowo, fotograficzny oraz oprogramowanie realizowane w ramach
projektu „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
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2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia
zawodowego – ZIT podzielonego na cztery części
Część 1 – Dostawa sprzętu komputerowego
Część 2 – Dostawa sprzętu fotograficznego
Część 3 – Dostawa oprogramowania
Część 4 – Dostawa oprogramowania poligraficznego
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 305 874.92 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 sprzętu komputerowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000
30213000
30236000
30237000
30234000
30232100
32420000
32425000
48214000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im A. Krajowej w Katowicach.
ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice
ul. Książęca 27, 40-725 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Komputery, serwery, drukarki, sprzęt sieciowy, sprzęt multimedialny, w tym tablice interaktywne, odkurzacz
antystatyczny
-komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K1 -ilość : 107 sztuk
-komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K2 - ilość : 34 sztuk
-elementy komputera - ilość : 16 sztuk
-komputer stacjonarny oznaczony symbolem przez zamawiającego K3 - ilość : 16 sztuk
-komputer przenośny z oprogramowaniem - ilość : 16 sztuk
-Serwer - ilość : 1 sztuka
-zestawy multimedialne: słuchawki z mikrofonem - Ilość : 16 sztuk
-tablet graficzny - ilość : 16 sztuk
-skaner płaski - ilość : 16 sztuk
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-pendrive - ilość : 16 sztuk
-drukarka atramentowa - ilość : 1 sztuk
-drukarka laserowa kolorowa A3 - Ilość : 6 sztuk
-drukarka laserowa monochromatyczna A4 - Ilość : 5 sztuk
-drukarka 3D - ilość : 1 sztuk
-szafa rack - Ilość : 1 sztuk
-serwer NAS ilość : 1 sztuk
-switch z patchcordami - Ilość : 3 sztuk
-programowalny (zarządzany) przełącznik (switch) - Ilość : 16 sztuk
-printserwer z portem USB i RJ-45 - ilość : 16 sztuk
-przełącznik DSL (switch) - ilość : 1 sztuk
-router DSL - ilość : 16 sztuk
-router DSL z access point - ilość : 16 sztuk
-telefon internetowy VoIP - ilość : 16 sztuk
-urządzenie do ochrony sieci UTM - ilość : 2 sztuk
-tester okablowania sieciowego - ilość : 1 sztuk
-zestaw narzędzi do budowy sieci LAN - ilość : 16 sztuk
-tablica interaktywna - ilość : 12 sztuk
-projektor multimedialny - ilość : 12 sztuk
-odkurzacz antystatyczny do czyszczenia układów elektronicznych - ilość : 1 sztuk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części znajduje się w załączniku nr 6 część 1 do siwz specyfikacja techniczna.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: obsługa gwarancyjna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 218 924.63 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.12.02.01-24-0464/16-01

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Dostawa sprzętu fotograficznego
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38650000
38651000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im A. Krajowej w Katowicach.
ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice
ul. Książęca 27, 40-725 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu fotograficznego
Sprzęt fotograficzny do atelier składający się z aparatów fotograficznych z obiektywami oraz osprzęt,
światłomierze, stoły bezcieniowe z oświetleniem. 3 komplety zestawów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części znajduje się w załączniku nr 6 część 2 do siwz specyfikacja techniczna.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: obsługa gwarancyjna / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 364.73 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.12.02.01-24-0464/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oprogramowania
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48218000
72268000
48320000
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48319000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach
40-861 Katowice ul Armii Krajowej 84
40-725 Katowice ul Książęca 27

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa oprogramowania
Oprogramowanie graficzne, biurowe, antywirusowe, systemowe, do analizy, symulacji i projektowania obwodów
elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych
-pakiet oprogramowania do grafiki i składu komputerowego w ilości 100 szt. na system Windows – licencja
edukacyjna na minimum 5 lat
-oprogramowania do ochrony antywirusowej w ilości 173 szt. – licencja edukacyjna na minimum 5 lat
-Subskrypcja pakietu biurowego dla 50 pracowników i 500 uczniów
-dostawa subskrypcji licencji Microsoft Imagine Premium na okres 5 lat
-oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej licencja edukacyjna dożywotnia na minimum 51 stanowisk
-oprogramowanie umożliwiające symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych z licencją na jedną salę
edukacyjną dla minimum 17 stanowisk
-oprogramowanie do projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, hydrauliki z
licencją na 18 stanowisk
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części znajduje się w załączniku nr 6 część 3 do siwz specyfikacja techniczna.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 300.32 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.12.02.01-24-0464/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa oprogramowania poligraficznego

6 / 13

Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48190000
72268000
38970000
48330000
80510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im A. Krajowej w Katowicach.
ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice
ul. Książęca 27, 40-725 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa oprogramowania poligraficznego
Oprogramowanie poligraficzne do symulacji offsetowej maszyny drukującej oraz kalkulacji kosztów produkcji
poligraficznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części znajduje się w załączniku nr 6 część 4 do siwz specyfikacja techniczna.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przydatność dla celów szkoleniowo-dydaktycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 285.24 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.12.02.01-24-0464/16

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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Zamawiający nie stawia warunku w zakresie prowadzenia działalności zawodowej. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podleg. wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy.
Zamaw. wykluczy wykonawcę np. nw. przesłanek określ. w art. 24 ust. 5 ustawy. W celu potw. braku podstaw
wykluczenia ,wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona przedłoży:
1) informacja z Kraj. Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter. skład. ofert;
2) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies.przed upływem term. skład ofert, lub inny dok. potw., że
wykon. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;
3) zaśw. właściwej terenowej jednostki org. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania, lub inny dokument potw., że wykonawca zawarł porozum. z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właś. organu
w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;
4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potw. dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wyklucz.na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
Zamaw. wymaga od wykon., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potw. braku
podstaw do wykluczenia
Zamaw. nie będzie wymagał od wykonawcow przedst. dok. na potw. braku podst. do wykluczenia, dot.
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,
na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dok. o
których mowa w pkt 51 siwz składa informację z odpow. 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 zamiesz. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamiesz ma osoba, której
dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok.zastępuje się go dokumentem zaw. ośw. tej osoby złożonym przed
notariuszem lub lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospo. właści. ze wzgl na miejsce zamiesz. tej osoby
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę:
Na część 1
Dysponował środkami finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 500 000 zł
Na część 2
Zamawiający nie stawia warunku dysponowania środkami finansowych lub zdolnością kredytową dla
wykonawców składających ofertę na tę część
Na część 3
Dysponował środkami finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 100 000 zł
Na część 4
Zamawiający nie stawia warunku dysponowania środkami finansowych lub zdolnością kredytową dla
wykonawców składających ofertę na tę część
Dla wykonawców składających ofertę na część 1 i 3 zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 600 000 zł.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN ,
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
przedłożenia:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.
26 ust. 2c ustawy.
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Ustawy.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. W przypadku gdy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
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gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę:
Na część 1.
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie jn:
minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż 500 000 każda
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku mniejszych zamówień w celu uzyskania łącznej kwoty
500 000 zł.
Na część 2.
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie jn:
minimum dwie dostawy sprzętu fotograficznego o wartości nie niższej niż 15 000 każda
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku mniejszych zamówień w celu uzyskania łącznej kwoty 15
000 zł.
Na część 3
wykonał w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie jn:
minimum dwie dostawy oprogramowania o wartości nie niższej niż 100 000 każda
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku mniejszych zamówień w celu uzyskania łącznej kwoty
100 000 zł.
Na część 4
wykonał w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w zakresie jn:
minimum jedną dostawę oprogramowania poligraficznego do symulacji offsetowej maszyny drukującej oraz
kalkulacji kosztów produkcji poligraficznej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 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 określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert
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Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Ustawy.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. W przypadku gdy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do specyfikacji istotnych warunków zamówień . Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach
określonych we wzorze umowy, załącznik nr 5 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy.

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
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 22/08/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/10/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 84 w Katowicach , pokój Nauczycielski

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, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie inter. inf., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 41 SIWZ:
1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, ze wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania
- spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie jednolitego dokumentu - JEDZ / ESPD
3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4) Dowód wniesienia wadium;
5) Wypełniony formularz cenowy
6) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,
konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
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W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający wymaga załączenia do oferty szczególności:
1) opisów, fotografii, rysunków, oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego:
Dla części 1
a) Opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnienie wymagań zamawiającego zapisanych w załączniku 6
część 1 (np. karta katalogowa/specyfikacja techniczna urządzenia) dla wszystkich oferowanych produktów. W
tym dla komputerów zamawiający wymaga przedstawienia wyników w teście BAPCo Sysmark2014, wyników
w teście wydajności PassMark - CPU Benchmarks (dla procesorów, karty graficznej). Dodatkowo zamawiający
wymaga przedstawienia dla komputerów wyraźnego zdjęcia obudowy oferowanego komputera.
Dla części 2
a) Opis oferowanych urządzeń potwierdzający spełnienie wymagań zamawiającego zapisanych w załączniku 6
część 2 (np. karta katalogowa/specyfikacja techniczna urządzenia) dla wszystkich oferowanych produktów
1) Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
przetargowe w wysokości:
Wysokość wadium dla części 1 - 18 000 zł
Wysokość wadium dla części 2 - 600 zł
Wysokość wadium dla części 3 - 3000 zł
Wysokość wadium dla części 4 - 3000 zł
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach
Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone
w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach
przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
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3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4) Terminy:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
b) 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.
c) 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.
d) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5) Tryb rozpatrywania odwołań oraz sposób wniesienia skargi do sądu określa „Dział VI – środki ochrony
prawnej” ustawy.
6) Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov/pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017

