Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.miastko.pl

Miastko: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku
2016
Numer ogłoszenia: 101831 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
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: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj.
pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

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 dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest jednorazowa dostawa 13 fabrycznie nowych komputerów oraz 4 szt.
przełączników zarządzalnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,
77-200 Miastko. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zawarta w SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 32.42.00.00-3, 48.62.40.00-8.
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: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium
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
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji,
zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali
(zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - co najmniej jedno
zamówienie - dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Ocena
spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w
ogłoszeniu i odpowiednio w części 8 swiz, które wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do
art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek
powinny spełniać wspólnie.
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•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia.
Ocena
spełnienia
wymaganego
warunku
zostanie
przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i
odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć
wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy
Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny
spełniać wspólnie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i
odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz
z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np.
na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać
wspólnie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania
dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej
wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie
przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione
ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani
są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do
art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek
powinny spełniać wspólnie.

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:

3

•

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;

•

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.4.4) 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. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności
prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez
każdego z nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w
przypadku wyboru oferty tych wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws.
zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części
zamówienia - w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom część
zamówienia; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy,
których ta sytuacja dotyczy; 4 wskazanie nazw ( firm ) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art.26 ust. 2b Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ; Uwaga:
Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.
4.1. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku
wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w
zakresie potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania; 5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
4

- w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
tych podmiotów
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 - 90
2 - Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 24, Opłata za siwz - 20 zł dotyczy
wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
Zamawiający
(-)
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.miastko.pl

Miastko: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku
2016
Numer ogłoszenia: 101831 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
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: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj.
pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

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 dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest jednorazowa dostawa 13 fabrycznie nowych komputerów oraz 4 szt.
przełączników zarządzalnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,
77-200 Miastko. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zawarta w SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 32.42.00.00-3, 48.62.40.00-8.
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: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium
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
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji,
zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali
(zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - co najmniej jedno
zamówienie - dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Ocena
spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w
ogłoszeniu i odpowiednio w części 8 swiz, które wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do
art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek
powinny spełniać wspólnie.
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•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia.
Ocena
spełnienia
wymaganego
warunku
zostanie
przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i
odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć
wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy
Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny
spełniać wspólnie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i
odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz
z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np.
na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać
wspólnie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania
dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej
wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie
przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione
ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani
są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do
art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek
powinny spełniać wspólnie.

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:
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•

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;

•

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.4.4) 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. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności
prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez
każdego z nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w
przypadku wyboru oferty tych wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws.
zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części
zamówienia - w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom część
zamówienia; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy,
których ta sytuacja dotyczy; 4 wskazanie nazw ( firm ) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art.26 ust. 2b Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ; Uwaga:
Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.
4.1. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku
wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w
zakresie potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania; 5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
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- w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
tych podmiotów
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 - 90
2 - Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 24, Opłata za siwz - 20 zł dotyczy
wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
Zamawiający
(-)
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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.miastko.pl

Miastko: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku
2016
Numer ogłoszenia: 101831 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
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: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj.
pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

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 dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest jednorazowa dostawa 13 fabrycznie nowych komputerów oraz 4 szt.
przełączników zarządzalnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,
77-200 Miastko. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zawarta w SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 32.42.00.00-3, 48.62.40.00-8.
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: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium
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
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień (koncesji,
zezwoleń, licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali
(zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca - co najmniej jedno
zamówienie - dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Ocena
spełnienia wymaganego warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w
ogłoszeniu i odpowiednio w części 8 swiz, które wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do
art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek
powinny spełniać wspólnie.
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•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia.
Ocena
spełnienia
wymaganego
warunku
zostanie
przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i
odpowiednio w części 8.0. siwz , które wykonawcy zobowiązani są złożyć
wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy
Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny
spełniać wspólnie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego
warunku zostanie przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawców o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyszczególnione w ogłoszeniu i
odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz
z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do art. 23 ustawy Pzp. (np.
na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek powinny spełniać
wspólnie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest do posiadania
dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w wysokości zapewniającej
wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie
przeprowadzona w oparciu o oświadczenie wykonawcy wyszczególnione
ogłoszeniu i odpowiednio w części 8.0. siwz, które wykonawcy zobowiązani
są złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania tego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosownie do
art. 23 ustawy Pzp. (np. na podstawie umowy konsorcjalnej) opisany warunek
powinny spełniać wspólnie.

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:
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•

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;

•

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.4.4) 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. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności
prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez
każdego z nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w
przypadku wyboru oferty tych wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws.
zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części
zamówienia - w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom część
zamówienia; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy,
których ta sytuacja dotyczy; 4 wskazanie nazw ( firm ) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art.26 ust. 2b Pzp w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ; Uwaga:
Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy.
4.1. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku
wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w
zakresie potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania; 5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
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- w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
tych podmiotów
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 - 90
2 - Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 24, Opłata za siwz - 20 zł dotyczy
wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 05.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
Zamawiający
(-)
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