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Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Sygnatura zamówienia: ZP/031/15
SIWZ dostępna pod adresem:
http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/
Określenie przedmiotu zamówienia
1.Dostawa oprogramowania komputerowego (zwanego dalej również „asortymentem”) do miejsca wskazanego w siedzibie zamawiającego, zgodnie ze
specyfikacją techniczną (załącznik nr 4 do SIWZ). 2.Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części (A i B): Część A – Oprogramowanie komputerowe I;
Część B – Oprogramowanie komputerowe II. 3.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji, wsparcia technicznego i
wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z nich wynikających, zgodnie ze specyfikacją techniczno-cenową (załącznik nr 4 do SIWZ). Szczegółowe
wymagania dotyczące gwarancji i wsparcia technicznego zostały określone w §6 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Gwarantem dla zamawiającego
jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp.
producenta oferowanego oprogramowania komputerowego, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym oprogramowaniem. 4.Dostarczone
oprogramowanie komputerowe musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień licencyjnych, wsparcia technicznego i innych świadczeń wymaganych przez zamawiającego zgodnie z
SIWZ. 5.Wykonawca musi gwarantować, że oferowane przez niego oprogramowanie komputerowe zostało wprowadzone legalnie do obrotu i użytkowania na
terenie Unii Europejskiej i nie naruszają praw patentowych firm oraz osób trzecich. 6.Dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, tzn.
nieużywane przed dniem dostarczenia. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez
oferowany asortyment wszystkich podanych przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających
przedmiot zamówienia. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie
przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 8.Przedmiot zamówienia
finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Projektu „Kadry dla Gospodarki”.
CPV: 48300000-1.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – tzn. na jedną lub więcej części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:
1.Zamówienie musi być zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty zawarcia umowy, przy czym 7 dni przeznaczonych jest dla
zamawiającego na wykonanie czynności sprawdzających. Tym samym przedmiot zamówienia musi być dostarczony do wskazanego miejsca w siedzibie
zamawiającego odpowiednio wcześniej tj. w czasie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy („czas dostawy” przedmiotu zamówienia
stanowi ofertę wykonawcy). 2.Zamówienie uważa się za zrealizowane w dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.
Warunki udziału w postępowaniu:
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2.Posiadają
wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; 1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia
zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunków w punktach. od 1.1 do 1.4. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 do 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. 3.Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w
wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako
podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez wykonawcę.
Wadium przetargowe:
1.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty ……………………………………………….… 90%
Czas dostawy ……………………………………………….. 10%

Oferty należy składać do dnia 14.05.2015 r. godz. 08:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój 107, bud. B, w dniu 14.05.2015 r. o godz. 08:30
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Informacje dodatkowe:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pok. 107, bud B
Cena specyfikacji: 0 zł
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak - tel.: 61 856 94 97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79
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