
Ogłoszenie nr 353570 - 2016 z dnia 2016-11-29 r. 

Sulechów: Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego i 
oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 329377 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej  51, 66100   Sulechów, państwo Polska, 
woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail zamowienia.publiczne@pwsz.sulechow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
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Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego i 
oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
ZP.2390-14/16/K.AST

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia 
wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego wraz z rozładunku, montażem i 
uruchomieniem przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu 
zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich i objętego 
gwarancja producenta. 3. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia 
transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i 
zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4.Wykonawca uwzględni w cenie koszty dostawy 
przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, własnym transportem, na 
własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona rozładunku urządzeń własnymi zasobami ludzkimi 
i sprzętowymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oferta musi zawierać 
konfigurację oferowanego sprzętu i oprogramowania spełniające, co najmniej wszystkie 
parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Po zrealizowaniu przedmiot umowy 
Wykonawca dostarczy instrukcje i opisy techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z 
przedmiotu umowy w języku polskim. 7. Warunki dotyczące gwarancji: a) okres gwarancji dla 
pozycji dotyczących komputerów stacjonarnych, monitorów (zestaw komputerowy) oraz 
notebooków podlega ocenie w kryterium oceny ofert i nie może być dłuższy niż 24 miesiące i 36 
miesięcy; b) wymagany okres gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne – 12 miesięcy. - 
szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji określono w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ. 8. Podane w załącznikach parametry stanowią parametry minimalne. Dopuszcza się 
zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i funkcjonalności 
opisanego asortymentu. 9. Wykonawca oferujący produkty równoważne do określonych w 
SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych wykazać, 
że oferowane przez niego produkty odpowiadają wymaganiom postawionym w SIWZ. W 
szczególności przedstawi w tym celu opisy techniczne oferowanego produktu, certyfikaty 
analityczne lub dokumenty równoważne potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają 
opisowi przedmiotu zamówienia określonemu w SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia 
oferowanego asortymentu podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne 
wymagania. 11.Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, 
gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia muszą być 
fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie 
certyfikaty, atesty itp., spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 12. Miejsce dostawy: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 50, budynek N pok. 
101 66-100 Sulechów znajdują się jakiekolwiek nazwy handlowe urządzeń, znaki towarowe, 
patent czy pochodzenie, a także nazwy standardu, klasy lub benchmarku określającego 
funkcjonalności opisanego asortymentu – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach 
techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, które zostały określone w opisie 
przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania, lecz oznaczone innym znakiem 
towarowym, nazwą standardu, klasy czy benchmarku oraz patentem lub pochodzeniem. Na 
potwierdzenie zgodności (równoważności) oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty 
stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości 
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obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 10. 
Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się np.: odnośniki 
dotyczące norm, aprobat lub certyfikatów, dopuszcza się posiadanie równoważnych 
dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30231300-0, 30237280-5, 30232000-4, 48771000-3

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT78910.57
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert5
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 83801.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 83801.13
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> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96275.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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