Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Numer ogłoszenia: 263980 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00-695
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Sprzedaż i dostawa
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z licencjami oprogramowania, zwanych dalej
licencjami, dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w następującym
asortymencie i ilościach: 1.1. Komputer stacjonarny PC - 38 szt.; 1.2. Monitor - 99 szt.; 1.3. Komputer
przenośny PC 15 - 16 cali- 5 szt.; 1.4. Komputer przenośny PC 12 - 13,3 cala - 30 szt.; 1.5. Komputer
przenośny PC 12 - 13,3 cala z rozbudowaną pamięcią RAM - 6 szt.; 1.6. Microsoft Office 2013
Standard (wersja polska) - 79 szt. (licencja grupowa, rządowa); 1.7. Wieczysta licencja na program
Mind Manager 15 WIN - 3 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku
nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0,
30.21.31.00-6, 48.31.70.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 15
000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie nr 22 1130 1017
0020 1020 9820 0001 z zaznaczeniem Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia
wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia
potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 4., powinien
zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 1., stanowiącą
zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności
udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą pkt 9.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do
bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach
przewidzianych ustawie Pzp.Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować
wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę
dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot. 6. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 4. należy
złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w
miejscu wskazanym w pkt 12. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy
opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię
niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium
na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty
przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie. 8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z
upływem terminu składania ofert. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania
ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 10. Zamawiający wykluczy z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w

określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony
okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
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

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego
warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w



postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadania wiedzy i
doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej dwóch
dostaw sprzętu komputerowego (tj. komputerów stacjonarnych lub/i laptopów lub/i
monitorów) o wartości każdej z nich co najmniej 350 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw z różnych
kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku
Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.3. SIWZ oraz dokumenty, o
których mowa w pkt. 6.1.6. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i
doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz
oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.3. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ. Pod pojęciem dostawy wykonywanej, Zamawiający
rozumie dostawę, będącą w trakcie realizacji, której zakończona część - dostarczony sprzęt
komputerowy, miał wartość nie mniejszą niż 350 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia ww.



warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego
warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w



postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego
warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w



postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego

o

warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp
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 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z
oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą
reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest
dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego
pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści
pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie
zart. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby
uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W
przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 2.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, dodatkowo winni oni przedłożyć: 2.1. dokument potwierdzający,
że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie
tego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej
wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.6.
SIWZ dotyczące tego podmiotu, 2.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa
w art. 26 ust. 2b uPzp), dotyczący w szczególności: 2.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, 2.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, 2.2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem, 2.2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ww.
dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument
określony w pkt 2.2. nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 2.1. będzie potwierdzał, że
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt
2.2.1.-2.2.4. 3.Wykonawca dostarczy w ofercie specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń,
sporządzone w języku polskim. Dane w specyfikacji będą precyzyjnie opisywały każdy wymagany
przez Zamawiającego parametr jakościowy oraz ilościowy. Specyfikacja winna być przygotowana w
taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu jednoznacznie zidentyfikować oferowany
sprzęt. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji
parametrów, można wskazać na rynku więcej niż jeden model urządzenia.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 55



2 - wydajność CPU - 20




3 - pojemność pamięci RAM - 15
4 - pojemność dysku twardego - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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. Warunkiem dokonania zmiany Umowy jest: 1)zainicjowanie zmiany Umowy przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, 2)przedstawienie opisu proponowanej zmiany, 3)uzasadnienie zmiany Umowy,
4)zaistnienie sytuacji określonej w ust. 4. 2.Zmiana postanowień Umowy możliwa jest, jeżeli w trakcie
jej realizacji okaże się, że wyrób określony w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy, przestał być dostępny na rynku lub został wycofany z produkcji już po złożeniu Oferty przez
Wykonawcę i okoliczności tej nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty. Wykonawca
każdorazowo zobowiązany jest w sposób niebudzący wątpliwości udowodnić Zamawiającemu, że w
dniu składania Oferty zaproponowany sprzęt był dostępny w ilościach nie mniejszych niż to określono
w SIWZ a także, że w momencie zaproponowania sprzętu zamiennego, sprzęt zaproponowany w
Ofercie nie jest dostępny na rynku. Sprzęt zamienny, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być
równoważny lub o lepszych parametrach, spełniający wymagania określone dla Przedmiotu Umowy.
Zamiana wyrobu określonego w Formularzu cenowym każdorazowo wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego. Wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zamianę
wyrobu, nowy wyrób (tj. rodzaj, parametry itp.) wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej akceptacji
Zamawiającego. 3.Zmiana postanowień Umowy możliwa jest również w przypadkach, gdy: 1)nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy, 2)wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w
inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 4.Wszelkie zmiany postanowień Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ncbr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: NARODOWE
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa pok. 106.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul.Nowogrodzka
47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2.
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: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul.
Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, pok. 237, piętro 2, 14 października 2015 r. godzina 11:00. 2.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej
programów operacyjnych: POIR, POWER..
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

