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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323527-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery osobiste
2017/S 156-323527
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
Warszawa
00-013
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kosicki
Tel.: +48 22596-44-49
E-mail: zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl
Faks: +48 22596-44-50
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
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
Inny rodzaj: sądy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sądownictwo administracyjne

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

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY WSA-ZP-10/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30213000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, z podziałem na części:
1) Część I – komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym w ilości 220 sztuk,
2) Część II – komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym w ilości 25 sztuk,
3) Część III – monitory komputerowe w ilości 420 sztuk.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 971 554.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I – komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym w ilości 220 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6A do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z klauzulą X SIWZ przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7, przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia została uwzględniona wartość tych zamówień.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (TD) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność procesora (WP) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 536 585.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł).
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto oferty. Warunki
realizacji umowy precyzuje wzór umowy – Załącznik nr 3A do SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II – komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym w ilości 25 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6B do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozdzielczość ekranu (RE) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność procesora (WP) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gniazdo linki zabezpieczającej (GLZ) / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 975.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto oferty. Warunki
realizacji umowy precyzuje wzór umowy – Załącznik nr 3A do SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część III – monitory komputerowe
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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30231300
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Monitory komputerowe w ilości 420 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6C do SIWZ.
Zamawiający zgodnie z klauzulą X SIWZ przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7, przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia została uwzględniona wartość tych zamówień.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe akcesoria (DA) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja PIVOT (FP) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat TCO 7.0 i Energy Star 7.0 (CER) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 373 983.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto oferty. Warunki
realizacji umowy precyzuje wzór umowy – Załącznik nr 3B do SIWZ.

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:
Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Część II: Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) Część I i III: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada
zawartą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Część I: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył czyli zrealizował – liczy się data zakończenia umowy w
przypadku zakończonych umów, w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ) co
najmniej dwukrotnie zamówienie polegające na dostawie komputerów stacjonarnych/komputerów przenośnych,
której wartość umowy wyniosła nie mniej niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy zł) brutto (każda z wykazanych
umów) oraz potwierdzą to dowodami że usługa ta została wykonana należycie,
2) Część II: Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) Część III: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności
jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył czyli zrealizował – liczy się data zakończenia umowy w
przypadku zakończonych umów, w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych )
co najmniej dwukrotnie zamówienie polegające na dostawie monitorów/sprzętu komputerowego, której wartość
umowy wyniosła nie mniej niż 200 000 PLN (dwieście tysięcy zł) brutto (każda z wykazanych umów) oraz
potwierdzą to dowodami że usługa ta została wykonana należycie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
sytuacji, gdy:
1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany
Przedmiotu umowy,
2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie
modelu/typu oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku pod warunkiem
że Sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie
spowoduje podwyższenia ceny,
3) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron.

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

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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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: 27/09/2017
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul.
Jasnej 2/4.
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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:
W celu potwierdzenia iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów określonych w klauzuli XVI ust. 2 pkt 2 SIWZ.

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 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

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
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2017
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