
24.10.2017 Dostawy - 420177-2017 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:420177-2017:TEXT:PL:HTML 1/5

Dostawy - 420177-2017
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Polska-Kielce: Komputery wysokowydajne

2017/S 204-420177

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Świętokrzyska 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
Kielce 
25-314 
Polska 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel 
Tel.: +48 413424140 
E-mail: dzp@tu.kielce.pl 
Faks: +48 413424140 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl
I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/
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: uczelnia publiczna
I.5) Główny przedmiot działalności

Edukacja

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa stacjonarnego komputera rekonfigurowalnego, miernika luminancji obrazu
dla Politechniki Świętokrzyskiej.
Numer referencyjny: ATZ-381-24/17

II.1.2) Główny kod CPV

30211000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego komputera
rekonfigurowalnego, miernika luminancji obrazu dla Politechniki Świętokrzyskiej,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

mailto:dzp@tu.kielce.pl?subject=TED
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30210000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Świętokrzyska.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego
komputera rekonfigurowalnego, miernika luminancji obrazu dla Politechniki
Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ.
2. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych
producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy
zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów
(sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych
niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych
odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż
współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.
3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
— przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w
języku polskim dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu,
— przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w
urządzeniach komputerowych lub dostarczonego wraz z urządzeniem,
— udzielenia serwisu gwarancyjnego na warunkach co najmniej takich jak w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Ponadto sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable
itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla
którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 84
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

III.1) Warunki udziału
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, które maja wiązać strony zawiera wzór
umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Postanowienia zawarte we wzorcu umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w
zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres
zostaną wycofane z rynku przez producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o
takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu
zamówienia bez zmiany ceny.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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
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: 27/11/2017
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: 26/01/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego
nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33.

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:
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza 
https://www.uzp.gov.pl/kio 
Warszawa 
02-676 
Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których
mowa w Dziale VI Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza 
Warszawa 
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/10/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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