Gózd: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie
usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie,
tel. 048 3202097, faks 048 3202097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na
lepsze jutro....
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro... W ramach zamówienia Wykonawca
zrealizuje: 1. dostawę 150 zestawów komputerowych z drukarką i oprogramowaniem dla
Beneficjentów Ostatecznych, 2. świadczenie usługi dostępu do Internetu w 150
gospodarstwach domowych na terenie gminy Gózd przez okres 16 miesięcy nie dłużej jednak
niż do 30.09.2015r. 3. modernizację dostarczonych zestawów komputerowych w zakresie
podanym w Specyfikacji technicznej - załącznik Nr 1 do SIWZ w terminie od 01.07.2015r. do
31.08.2015r. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oferowanego sprzętu
komputerowego i oprogramowania spełniających wszystkie warunki zamówienia, a w
szczególności posiadających wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Instalacja i
uruchomienie zestawów komputerowych powinny mieć miejsce w lokalach beneficjentów
ostatecznych, którymi będzie 150 gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego
przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
odpowiednio oznakowanych i posiadających wszystkie wymagane deklaracje zgodności.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, zgodnie z formularzem specyfikacji
technicznej, od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo - jakościowego
sprzętu na: - dostarczony sprzęt komputerowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Sprzęt
będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione
„INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro…”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –eInclusion”
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacja
techniczna - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ oraz musi: być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie później niż w roku 2013, pochodzić z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producenta, zapewniający w szczególności realizację uprawnień
gwarancyjnych, posiadać oznaczenia CE umieszczone na tabliczkach znamionowych lub
bezpośrednio na sprzęcie, z godnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia
2002r. o systemie oceny zgodności tj. Dz.U. 2010 r. Nr 138 poz. 935 ze zm. Oferowany sprzęt
musi być objęty minimum gwarancją wyszczególnioną przez Zamawiającego w Specyfikacji
technicznej stanowiącej - załącznik Nr 1 do SIWZ świadczoną w miejscu instalacji lub za
pośrednictwem punktu serwisowego zlokalizowanego na terenie powiatu radomskiego, z
którym Wykonawca ma podpisaną umowę serwisową, dostawa do miejsca wykonania napraw
gwarancyjnych i zwrot po wykonaniu naprawy w miejsce użytkowania sprzętu realizowana
jest w całości przez Wykonawcę i na jego koszt. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania
odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu
terminu obowiązywania gwarancji. Oferowany sprzęt ma posiadać normy/certyfikaty
wynikające ze Specyfikacji technicznej - załącznika Nr 1 do SIWZ. Za równoważne w.w
normom, certyfikatom, Zamawiający uzna normy utworzone przez niezależny ośrodek
normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw
oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności,
spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. zastosowanie musi odpowiadać
swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej normach.
Wykonawca dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i uruchomi urządzenia dostępowe
zapewniające podłączenie komputerów do Internetu w 150 gospodarstwach domowych
zlokalizowanych na terenie gminy Gózd, będących Beneficjentami Ostatecznymi projektu
INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro... Wykonawca we własnym zakresie i
na swój koszt dostarczy wszelkie urządzenia lub zestawy urządzeń niezbędnych do
skonfigurowania podłączeń. Wykonawca będzie świadczył usługi stałego dostępu do
Internetu w 150 gospodarstwach domowych przez okres 16 miesięcy ale nie dłużej niż do
30.09.2015r. licząc od dnia ostatecznego odbioru usługi o parametrach określonych w
Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ oraz serwisowanie
gwarancyjne i wsparcie techniczne dostępne dla Beneficjentów Ostatecznych. Urządzenia
służące do stałego dostępu do Internetu dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia,
zostaną przekazane na własność użytkownikom końcowym po zakończeniu świadczenia
usługi dostępu do Internetu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu
wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca wykona
modernizację dostarczonych zestawów komputerowych w zakresie określonym w
Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ. Modernizacja nie może
zakłócić przebiegu gwarancji Producenta i zostanie wykonana w terminie od 01.07.2015r. do
31.08.2015r. Jeżeli w SIWZ podane są nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy
przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a
zamówienie należy wykonać z towarów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych.
Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym, aby zapewnić sprawność
eksploatacyjną..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie
uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i
polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.10-8, 30.23.13.00-0, 48.76.10.00-0,
48.49.00.00-7, 72.40.00.00-4, 72.31.80.00-7, 30.23.21.10-8.
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: Zakończenie:
30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20
000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść do dnia
30.04.2014r. do godz.15:00 w podanej niżej formie. 1. W pieniądzu. 2. W poręczeniu
bankowym lub w poręczeniu Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo Kredytowej w tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3. W gwarancjach bankowych. 4. W
gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. W poręczeniach udzielanych przez podmioty o których
mowa w art.6b ust.5 pkt.2, Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.275 Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wnieść w formie przelewu bankowego na wydzielony rachunek zamawiającego: Bank
PKO S.A. II Oddział w Radomiu Nr rachunku 72 1240 3259 1111 0010 0618 1333, które
powinno się znaleźć na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający
uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat zrealizowaniem co najmniej
dwóch dostaw sprzętu komputerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż
500 000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane należycie.
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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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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;

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
Istotne postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy. Istnieje możliwość
wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
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której dokonano wyboru wykonawcy. Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy: a. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły
wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się
na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można
było uniknąć. 2. zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie.
Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.04.2014 godzina 15:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634
Gózd.
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: Projekt INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - eInclusion.
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
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