OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 10 TEL. 61 85 69 000,
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Sygnatura zamówienia: ZP/009/16

SIWZ dostępna pod adresem:
http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/

Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego sprzętu i oprogramowania – zwanego dalej asortymentem – zgodnie ze
Specyfikacją techniczno - cenową Załącznik nr 5 do SIWZ. Realizacja dostaw następować będzie w drodze odrębnych zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego w okresie
trwania umowy.2.Podane w specyfikacji techniczno – cenowej ilości asortymentu nie muszą ulec wyczerpaniu.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo w razie wyczerpania danej pozycji
asortymentu do zamówienia go na ustalonych umową zasadach w miejsce innego asortymentu objętego zamówieniem pod warunkiem nie przekroczenia kwoty łącznego
wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie umowa.4.Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w
odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 5.Oferowany
sprzęt komputerowy musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 6.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed
dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 7.Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt posiadał okres gwarancji
równy co najmniej wyspecyfikowanemu w specyfikacji techniczno – cenowej. 8.Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń z niej
wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w SIWZ oraz w projekcie umowy. 9.Gwarantem dla zamawiającego jest Wykonawca. Nie zwalnia to
jednak Wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta oferowanego sprzętu jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym sprzętem. W
karcie gwarancyjnej muszą być wyraźnie określone: - miejsce na datę przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego (podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego), od której będzie liczony
termin biegu gwarancji, - numer fabryczny urządzenia objętego gwarancją, - numer telefoniczny oraz numer faksu, na który można zgłaszać reklamacje, - miejsce na adnotacje po
przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych, obejmujące: datę zgłoszenia reklamacji, datę wykonania naprawy, rodzaj wykonanej naprawy, miejsce na adnotacje dotyczące
wydłużenia gwarancji na element urządzenia objętego naprawą gwarancyjną o czas od zgłoszenia reklamacji do czasu wykonania naprawy. 10.Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji
przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na sprzęt i oprogramowanie (o ile objęte jest ono również gwarancją) ujęte w zamówieniu. 11.Wykonawca dostarczy
zamówiony sprzęt i akcesoria do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko. 12.Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 13.Dostarczony
przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do
standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 14.Oferowany sprzęt komputerowy musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym
znakiem oznaczony.15.Oferowany sprzęt komputerowy ( poz. od 1 do 11) musi posiadać oznaczenie ENERGY STAR zaświadczające, że przeszły pozytywnie testy spełniając kryteria
efektywności energetycznej co najmniej równoważne określonym w specyfikacjach programu ENERGY STAR w wersji 6.1 (poz. od 1do 6,), ENERGY STAR w wersji 6.0 (poz. od 7 do 11);
16.Oferowane komputery (poz. od 1 do 7) powinny charakteryzować się poziomem emitowanego hałasu, mierzonym według normy ISO 7779 i wykazanym według normy ISO9296 w
trybie jałowym (tryb IDLE) nie większym niż 23dB; 17.Oferowane monitory komputerowe (poz. 8, 9, 10, 11) – muszą spełniać TCO Display 6.0 i normę ISO9241-307 (klasa II w zakresie
uszkodzonych pikseli). 18.Oferowany sprzęt komputerowy ( poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) musi spełniać kryteria programu ochrony śro dowiska EPEAT na poziomie „GOLD”.
19.Oferowany sprzęt komputerowy (poz. 8) musi spełniać kryteria programu ochrony środowiska EPEAT na poziomie „SILVER”.
20.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. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu
specyfikacji technicznej (zał. nr 5 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. 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. Oferowany asortyment musi spełniać wszystkie minimalne wymagania specyfikacji technicznej. Do ofert równoważnych oferent dołączy opisy
sprzętu komputerowego (prospekty, foldery lub informatory techniczne sprzętu i akcesoriów) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie
np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczające spełnianie wymagań zamawiającego 21.Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta
wskazane w specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie
gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia wskazany przykładowo w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. 22.Zamawiający pozostawia sobie
prawo do zweryfikowania asortymentu dostarczonego w ramach realizacji umowy, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy. 23.Zamawiający
oświadcza, że wystąpi do organu nadzorującego o potwierdzenie, że zamawiany sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej, co umożliwi zastosowanie stawki
zero procent VAT. W związku z powyższym Zamawiający po uzyskaniu wspomnianego zaświadczenia, będzie wymagał od Wykonawcy realizacji dostawy tego asortymentu zgodnie z
art. 83 ust.14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 24.W ofercie (w specyfikacji techniczno –
cenowej oraz na formularzu oferty) Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć cenę brutto zgodnie z podanymi przez Zamawiającego w kolumnie 10 stawkami podatku VAT dla
poszczególnych pozycji.

CPV 30213000-5, 30231300-0, 30231100-8, 48820000-2, 32420000-3, 48000000-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie przez okres siedmiu miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy przez strony; realizacja w drodze odrębnych zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego
w okresie trwania umowy. Maksymalny termin realizacji (dostawy) indywidualnego zapotrzebowania wynosi 28 dni, z tym że:
- maksymalnie 21 dni przeznaczonych jest dla Wykonawcy na dostawę;
- 7 dni od podpisania protokołu dostawy, zarezerwowanych jest dla Zamawiającego na sprawdzenie dostarczonego asortymentu. Wynikiem sprawdzenia będzie
obustronnie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy, będący podstawą do wystawienia faktury..

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.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.
Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jednego zamówienia obejmującego sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania za kwotę co
najmniej 350 000,00 zł brutto wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocenie podlegać będą wykaz o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ i załączone dowody.Uwaga: Do przeliczania wartości zrealizowanych
dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni opublikowany kurs.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. 7.1.1 do 7.1.4 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.Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert – w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100). Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918.

2.Wadium musi być ważne przez okres związania ofertą. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 wyklucza się z postępowania.
3.Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu
składania ofert do końca terminu składania ofert.
4.Oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w miejscu składania ofert przed upływem terminu składania ofert.
5.Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.
6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, ale
zostanie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę.
7.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: -Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; -Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; -zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; -w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust 4a ustawy
Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena oferty …………………………………………..99 pkt
Gwarancja............................……………........1 pkt
Oferty należy składać do dnia 25 marca 2016 r. godz. 08:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój 107, bud. B, w dniu 25 marca 2016 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

Publikacja w BZP: 17.03.2016 r.

……………………………….
podpis

