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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/387.html

Bydgoszcz: dostawa sprzętu informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych oraz sprzętu łączności
Numer ogłoszenia: 111304 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4246 , ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie, tel. 52 378 97 81, faks 52 3782584.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: obrona (jednostka wojskowa).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych oraz sprzętu łączności.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu informatycznego, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu łączności, w zakresie i na
zasadach szczegółowo określonych w SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot zamówienia
podzielono na 5 zadań: zadanie nr 1: dostawa sprzętu informatycznego, zadanie nr 2: dostawa sprzętu łączności
i telefaksowego, zadanie nr 3: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego będącego na
gwarancji, zadanie nr 4: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego niebędącego na
gwarancji, zadanie nr 5: dostawa sprzętu informatycznego do transmisji danych (HDMI).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.23.72.50-6, 31.22.41.00-3, 31.41.10.00-0,
32.23.60.00-6, 32.42.00.00-3, 32.55.15.00-5, 32.58.20.00-6, 30.23.74.10-6, 32.55.25.20-8, 44.32.10.00-6,
32.32.20.00-6, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 30.19.76.30-1, 30.23.71.30-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, przed upływem
terminu składania ofert, w wysokości: Zadanie nr 1 - 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Zadanie nr 3 - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), Zadanie nr 4 - 1.000,00 PLN (słownie: jeden
tysiąc złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6
UPZP.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. NBP O/O
Bydgoszcz - Nr konta 70 1010 1078 0091 3313 9120 0000 z adnotacją WADIUM - MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE - zadanie nr . . . - nr postępowania 004/OZ/PA/2014. Dopuszcza się wskazanie w adnotacji
również pełnej nazwy postępowania ze wskazaniem jego numeru oraz numeru zadania. Dowód wniesienia
wadium: 1.zaleca się dołączyć potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, 2.należy dołączyć w formie oryginału w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP.
Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie
określonym w art. 46 UPZP.Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
III.2) ZALICZKI
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
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: A) spełniają warunki, określone na
podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: Zamawiający
nie precyzuje warunku, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą się wykonaniem, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia, tj.: a. dla zadania nr 1 - dostaw sprzętu informatycznego o wartości co najmniej 30.000,00
zł brutto każda, b. dla zadania nr 3 - dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń
wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda, c. dla zadania nr 4 - dostaw
materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej
20.000,00 zł brutto każda, d. dla zadania nr 2 i 5: Zamawiający nie precyzuje warunku. Ocena, czy
Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z
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kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych w
pkt. 11.1.2. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23
UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu łącznie. Warunek uważa się za
spełniony, jeśli wskazany zakres (każda z dostaw) zrealizowany został w zamówieniu (w ramach
jednej umowy) dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). W przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wymagania dot. wiedzy i doświadczenia sumuje się.
________________________________________ Przykład: Wykonawca składający ofertę w zadaniu
nr 3 i nr 4 musi wykazać się doświadczeniem w zakresie: - wykonania co najmniej dwóch dostaw
materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie
mniejszej niż 50.000 zł brutto każda, oraz - wykonania co najmniej dwóch dostaw materiałów
eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż
20.000 zł brutto każda, lub - wykonania co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do
drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 70.000 zł brutto każda.
________________________________________ Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3) dysponowania odpowiednim: a. potencjałem technicznym, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku ,
b. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku, 4) sytuacji
ekonomicznej i finansowej, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
określono w pkt. III.3.1).
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

3z7

2014-04-02 12:13

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
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 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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
poprzez zapis pkt. III 5) tiret 1 Zamawiający rozumie: dla Zadania nr 1, 2, 5 - wypełniony załącznik nr 2,
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oświadczenia oraz dokumenty - zgodne z zapisami pkt. 3.3.a.4-6 SIWZ, dla Zadania nr 3, 4 - oświadczenia oraz
dokumenty - zgodne z zapisami pkt. 3.3.b.12.f SIWZ

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z zaistnienia
następujących warunków: 1) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i nie cierpiących zwłoki po stronie
Zamawiającego; 2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy w
dotychczasowym kształcie, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w
szczególności skutkującymi koniecznością zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy: a) siły wyższej, pod
warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie
później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia, b) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik
postępowania, c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania danego sprzętu/asortymentu z produkcji, a
także niedostępności zaoferowanych produktów Wykonawca może dostarczyć sprzęt/asortyment będący
zamiennikiem sprzętu/asortymentu wycofanego/niedostępnego o parametrach nie gorszych niż
sprzęt/asortyment wycofany/niedostępny, po uprzednim złożeniu dokumentów potwierdzających spełnianie
wymagań Zamawiającego oraz otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawa sprzętu/asortymentu
będącego zamiennikiem odbywać się będzie z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie, wg cen
sprzętu/asortymentu zamienionego, d) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy, e) zmiany
przepisów prawa - z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W wyniku zmian umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1
zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego w
stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej
uzupełnienia wymagają zgody umawiających się Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w umowie. 4. Zmiany
przewidziane w umowie mogą być wprowadzone na wniosek Strony umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian, o
których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym, odpowiednio opis i
uzasadnienie propozycji zmian, opis wpływu zmiany na termin i koszty wykonania zobowiązania umownego. 5.

5z7

2014-04-02 12:13

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

O wszelkich zmianach nazwy, adresu Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem
poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za
doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/387.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr
4246, ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz, pom. 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014
godzina 09:30, miejsce: Jednostka Wojskowa Nr 4246, ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz, kancelaria jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Termin otwarcia ofert: 22/04/2014 r. o godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: pomieszczenie nr 107
w siedzibie Zamawiającego. Terminy wykonania zamówienia: 14/30 dni od dnia podpisania umowy (odpowiednio
dla zadania), nie dłużej niż do dnia 15.07.2014 r.
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa sprzętu informatycznego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa sprzętu informatycznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.74.10-6, 32.58.20.00-3, 32.42.00.00-3, 30.23.72.50-6,
31.41.10.00-0, 44.32.10.00-6, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2, 30.19.76.30-1, 31.22.41.00-3, 32.55.15.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa sprzętu łączności i telefaksowego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa sprzętu łączności i
telefaksowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.60.00-6, 32.55.25.20-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego będącego na
gwarancji.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych
do sprzętu informatycznego będącego na gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego niebędącego na
gwarancji.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych
do sprzętu informatycznego niebędącego na gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa sprzętu informatycznego do transmisji danych (HDMI).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa sprzętu informatycznego do
transmisji danych (HDMI).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.71.30-9, 32.42.00.00-3, 32.32.20.00-6, 44.32.10.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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