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Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 

2018/S 064-142032 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
Warszawa 
02-673 
Polska 
Osoba do kontaktów: Zbigniew Majchrzak 
E-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl 
Faks: +48 224590201 
Kod NUTS: PL911 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.nfosigw.gov.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres 
podany powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Środowisko 

Sekcja II: Przedmiot 

mailto:Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl?subject=TED
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne
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II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 

Dostawa urządzeń komputerowych 

Numer referencyjny: DDZ/07/2018 
II.1.2)Główny kod CPV 
30213300 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych. 

W ramach zamówienia podstawowego, przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

a) 200 szt. komputerów stacjonarnych, 

b) 25 szt. laptopów typu I, 

c) 5 szt. laptopów typu II, 

d) 10 szt. stacji dokujących, 

e) 200 szt. monitorów LCD. 

Laptopy typu I i II muszą być tego samego producenta, modelu i takiej samej konfiguracji 
sprzętowej, z zastrzeżeniem wymogu określonego w poz. 42 tabeli 2 i 3 Części III SIWZ – 
wymagane parametry minimalne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty został w Części II i III SIWZ. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 1 231 707.32 PLN 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30213100 
30231310 
30230000 
48000000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL911 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
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Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych. 

W ramach zamówienia podstawowego, przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

a) 200 szt. komputerów stacjonarnych, 

b) 25 szt. laptopów typu I, 

c) 5 szt. laptopów typu II, 

d) 10 szt. stacji dokujących, 

e) 200 szt. monitorów LCD. 

Laptopy typu I i II muszą być tego samego producenta, modelu i takiej samej konfiguracji 
sprzętowej, z zastrzeżeniem wymogu określonego w poz. 42 tabeli 2 i 3 Części III SIWZ – 
wymagane parametry minimalne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty został w Części II i III SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i użytkowe / Waga: 50 
Cena - Waga: 50 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 1 231 707.32 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: tak 
Opis opcji:  

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji 
Zamawiający może zakupić dodatkowo, w czasie obowiązywania umowy i na tych samych 
warunkach co w zamówieniu podstawowym: 

a) do 60 szt. komputerów stacjonarnych, 

b) do 25 szt. laptopów typu I, 
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c) do 5 szt. laptopów typu II, 

d) do 30 szt. stacji dokujących, 

e) do 60 szt. monitorów LCD. 

Laptopy typu I i II muszą być tego samego producenta, modelu i takiej samej konfiguracji 
sprzętowej, z zastrzeżeniem wymogu określonego w poz. 42 tabeli 2 i 3 Części III SIWZ – 
wymagane parametry minimalne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty został w Części II i III SIWZ. 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: UDA-POIS.10.01.00-00-0201/16-00, UDA-POIS.10.01.00-00-
0401/16-00 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BGK 
Oddział Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  

Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy z 29.1.2004 Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt. 1 powyżej, z 
uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
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potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (zgodne z wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE). 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć: 

5.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 
14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

5.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

5.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

5.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

5.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
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5.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 
1785). 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Ciąg dalszy – Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 229), z innymi Wykonawcami, 
którzy złożyli odrębne oferty. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

3.1. zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt. III.1.1)5.1. ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 

2) w III.1.1)5.4. – III.1.1)5.6. ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

3.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których 
mowa w pkt. 3.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 

3.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt. III.1.1)5.1 ogłoszenia składa dokument, o którym mowa w pkt. 
III.1.2)3.1.1) ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby; 

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1.1) powyżej oraz 3.1.2)a) powyżej, lub zastępujące 
je dokumenty, o których mowa w pkt 3.2 i 3.3 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa 
w pkt. 3.1.2)b) powyżej, lub zastępujące je dokumenty, o których mowa w pkt 3.2. powyżej, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 
podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. III.1.1)1. ogłoszenia, musi wykazać każdy z 
Wykonawców. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany będzie złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, następujące 
oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z dowodami 
określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić Wykaz dostaw, 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW); 
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument, 
o którym mowa w pkt 1.1. powyżej zobowiązany jest złożyć odpowiednio ten z Wykonawców, 
który wykazywać będzie spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego dokument 
dotyczy. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1)4. ogłoszenia, w pkt III.1.1)5.1. – 
III.1.1)5.7. ogłoszenia albo odpowiadające im dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2)3 
ogłoszenia, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.1.2)1. ogłoszenia, muszą być 
złożone przez każdego z tych Wykonawców. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w punkcie III.1) ogłoszenia, o ile zostały one określone przez Zamawiającego, mogą 
oni spełniać łącznie. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym zobowiązany jest wykazać, że w 
okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował w ramach jednej umowy dostawę 
minimum 100 komputerów stacjonarnych lub przenośnych łącznie. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument 
(zobowiązanie) powinno określać: 

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia, 

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie 
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wskazanym w ogłoszeniu, tj. poprzez żądanie i zbadanie dokumentów takich jak żądane od 
Wykonawcy, o których mowa w pkt. III.1.1)5. ogłoszenia, dotyczących tego podmiotu. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 18/05/2018 
Czas lokalny: 11:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 16/07/2018 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 18/05/2018 
Czas lokalny: 11:30 
Miejsce:  

Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, pokój 218 /budynek 1. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3)Informacje dodatkowe: 
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1. W niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem oferty, oświadczeń lub dokumentów 
składanych wraz z ofertą oraz wymaganych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i pkt. 24.6 IDW, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, zwanej „drogą elektroniczną” (mailem). 

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Zbigniew Majchrzak – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30; nr faksu 

+48 22 45 90 201, e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl. 

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w IDW, inne niż oświadczenia, składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Pełnomocnictwa/dokumenty ustanawiające pełnomocnika muszą być przedstawione w 
formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
z zastrzeżeniem pkt. IX.2.3.a) IDW i XIII.1.6)d) IDW. 

6. Zamawiający wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezp. należytego wykonania 
umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

7. W kryterium – Parametry techniczne i użytkowe (P) ocena oferty zostanie dokonana wg 
następujących podkryteriów: Wydajność komp. stacjonarnego w scenariuszu Office 
Productivity progr. Bapco Sysmark 2014 - 10 pkt.; Wydajność komp. stacjonarnego w 
scenariuszu Financial Analysis progr. Bapco Sysmark 2014 - 10 pkt; Rozwiązania konstrukcyjne 
- 10 pkt;) Sprawność zasilacza - 3 pkt; Wydajność laptopa w scenariuszu Office Productivity 
progr. Bapco Sysmark 2014 - 4 pkt; Wydajność laptopa w scenariuszu Financial Analysis progr. 
Bapco Sysmark 2014 - 4 pkt; Okres gwarancji na baterię - 4 pkt.; Stacja dokująca wyposażona 
w 2 graficzne porty (...) - 1 pkt.; Zewnętrzny monitor LCD z wbudowaną (...) - 2 pkt; Zewnętrzny 
monitor LCD z wbudowaną funkcją redukcji migotania - 2 pkt. 

9. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, (że 
oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Części III SIWZ), 
Wykonawca obowiązany będzie złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zam.: 

9.1. Wydruk, dla każdego modelu procesora oferowanego: w komputerze stacjonarnym i w 
laptopie, potwierdzający wydajność procesora w teście Geekbench 4 Multi-Core w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza wydruk strony internetowej producenta programu testującego 
(http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks), jeżeli na stronie został 
opublikowany wynik testu dla danego modelu procesora. 

mailto:Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl?subject=TED
http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks


DDZ/07/2018 11 

Jeżeli dla danego modelu procesora nie będzie opublikowanego wyniku testu na stronie 
http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks, Wyk. przeprowadzi ww. test 
oferowanego procesora i przedłoży wydruk podsumowujący zakończenie ww. testu z ilością 
punktów testowych (wynikiem testu). 

10. Wraz z ofertą należy złożyć: 10.1. Raporty programu testującego z przeprowadzonego 
testu dla każdego oferowanego: komputera stacjonarnego i laptopa, potwierdzające 
wydajność komputera/laptopa w programie BAPCo SYSmark 2014 w dwóch częściach, tj.: 
Office Productivity oraz Financial Analysis - w celu oceny oferty w kryterium „Wydajność”. 

Wynik testu rozumiany jest jako średnia z 3 kolejnych powtórzeń testu. Testy należy 
przeprowadzić przy domyślnych ustawieniach programu testującego. 

10.2 Dokument potwierdzający sprawność zasilacza, tj. odpowiedni certyfikat (certyfikat 
80PLUS Silver lub wyższy) lub inny dokument wystawiony przez niezależny od Wykonawcy 
podmiot), aby oferta dostała więcej punktów w kryt. Sprawność zasilacza. 

11. Przedmiotowe zam. stanowi część większego zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 
3 720 569,10 PLN netto. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587706 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie: 

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony pkt. 24. 2 IDW, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 
wobec postanowień SIWZ; 

c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec 
czynności innych niż określone w pkt a) i b). 

http://browser.primatelabs.com/processor-benchmarks
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587706 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
29/03/2018 

                       

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED

