GMINA BIAŁY BÓR
78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10
tel. 943739002, 943739029, fax. 943739745
www.bialybor.com.pl e-mail: gmina@bialybor.com.pl

Biały Bór dn. 17.09.2015 r.
RIZP.271.9.2015.AS

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.:

„Dostawa i instalacja zestawów komputerowych w ramach
projektu Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Numer ogłoszenia: 137737 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biały Bór , ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, woj.
zachodniopomorskie, tel. 094 3739002, faks 094 3739745.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialybor.com.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 I INSTALACJA
ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNET OKNEM NA
ŚWIAT MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych w ramach Projektu Internet
oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i
instalację następującego sprzętu i oprogramowania: 2.1. dostawę 14 sztuk zestawów
komputerowych z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, z przeznaczeniem

dla świetlic publicznych, 2.2. dostawę 97 sztuk zestawów komputerowych z systemem
operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, z przeznaczeniem dla Szkół zlokalizowanych na
terenie Gminy Biały Bór - (miejscowości: Biały Bór, Drzonowo, Sępolno Wielkie) 2.3.
dostawę 10 sztuk zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, oprogramowaniem
biurowym, z przeznaczeniem dla Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji, 2.4. dostawę 1
sztuki drukarki laserowej 2.5. instalację i konfigurację wstępną zestawów komputerowych (121
sztuk) 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz
dokonać jego instalacji i konfiguracji wstępnej u Beneficjentów ostatecznych projektu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy przed ustalonym terminem realizacji listę Beneficjentów.
Dostawa oraz instalacja i konfiguracja wstępna zestawów komputerowych odbywać się będzie
przy udziale merytorycznego pracownika Zamawiającego, odpowiedzialnym za
koordynowanie procesu. 4. Instalacja i konfiguracja wstępna zestawów komputerowych
obejmować będzie instalację dostarczonego sprzętu u Beneficjenta, instalacje i konfigurację
dostarczonego oprogramowania na komputerze. Podczas instalacji wykonawca powinien
zapoznać uczestnika z regulaminami i instrukcjami, zapewniającymi prawidłowe korzystanie z
dostarczonego sprzętu. 5. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz oprogramowania stanowiącego
przedmiot zamówienia wraz ze wskazaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz
zakresem czynności Wykonawcy wchodzących w zakres zadania określa załącznik nr 1 do
SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0,
30.12.14.10-0.
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:
26.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium w
formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy Sławno o/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011. Dokument przelewu
należy opisać: Wadium - Dostawa i instalacja zestawów komputerowych w ramach projektu
Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór. Do oferty należy dołączyć dokument
potwierdzający dokonanie przelewu. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu,
określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia
bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 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, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela
do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Ponadto dokument potwierdzający wniesienie wadium winien
zostać załączony do oferty w formie oryginału. 6. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

OPIS

SPOSOBU

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

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

•

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości dostawy nie mniejszej niż 200
000,00 zł brutto (dostawy częściowe wykonane w ramach jednej umowy uważa
się za jedną dostawę)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy
gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy
złotych)

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;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada
następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował
wykonawca:
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Celem potwierdzenia, że zaoferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia wymagania
Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowym opisie technicznym,
Zamawiający żąda przedłożenia opisów technicznych zaoferowanego sprzętu i
oprogramowania, które mają zostać dostarczone, potwierdzonych pod kątem autentyczności
przez Wykonawcę.
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 - 95

•

2 - Termin wykonania - 5

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
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych
zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 1. terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej
z następujących okoliczności: - przedłużających się procedur udzielenia zamówienia
publicznego, - z powodu siły wyższej; - opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego lub
Beneficjentów ostatecznych projektu, 2. miejsca dostawy wyposażenia, przy czym będzie to
inne miejsce znajdujące się na terenie Gminy Biały Bór; 3. producenta i modelu dostarczanego
sprzętu lub oprogramowania, na skutek zaprzestania produkcji zaoferowanego asortymentu
bądź zastąpienia go nowszym modelem, przy czym nowy towar winien spełniać parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone przez Zamawiającego w SIWZ; o ile
okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających
z tych okoliczności będą dokonane, jednakże zmiana umowy nie powoduje zmiany
wynagrodzenia i cen jednostkowych określonych w ofercie . W żadnym wypadku postanowień
klauzuli pkt. 24.9. SIWZ nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia
do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana
umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga
zgody drugiej strony
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10, pok. nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Białym Borze, 78-425 Biały Bór, ul.
Żymierskiego 10, BOI, pok. nr 8.
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: Przedmiot zamówienia realizowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
informatycznemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa.
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: tak

Burmistrz Białego Boru
(-) Paweł Stanisław Mikołajewski

