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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25106-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery osobiste
2018/S 013-025106
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Ignacego Krasickiego 26
Warszawa
02-611
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Solecki
Tel.: +48 225667200
E-mail: j.solecki@aotm.gov.pl
Faks: +48 225667202
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aotm.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/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 jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ocena Technologii Medycznych i Taryfikacji

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów stacjonarnych, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania biurowego
Numer referencyjny: 02/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30213000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa: komputerów stacjonarnych, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania
biurowego. Szczegóły zamówienia określają załączniki nr 4.1-4.3 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1 - Komputery stacjonarne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy jest siedziba zamawiającego tj. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul.
Ignacego Krasickiego 26, Warszawa (02-611).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Komputery stacjonarne.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność procesora / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiary obudowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja - komputer stacjonarny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja - monitor typ 1 / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 254 160.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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: nie

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dotyczy pakietu nr 1. Termin wykonania zamówienia: 20 dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy z
uwzględnieniem podziału na dwa etapy realizacji zamówienia.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2 - Oprogramowanie biurowe
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy jest siedziba zamawiającego tj. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul.
Ignacego Krasickiego 26, Warszawa (02-611).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Oprogramowanie biurowe.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 78 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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: nie

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dotyczy pakietu nr 2. Termin wykonania zamówienia: minimum 2 dni robocze, maksymalnie 21 dni roboczych
liczonych od daty zawarcia umowy, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest
zaoferować termin wykonania zamówienia nie krótszy niż 2 dni robocze i nie dłuższy niż 21 dni roboczych.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3 - Zasilacze awaryjne UPS
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30237280

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Miejscem dostawy jest siedziba zamawiającego tj. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul.
Ignacego Krasickiego 26, Warszawa (02-611).
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zasilacze awaryjne UPS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja - zasilacz awaryjny UPS / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 240.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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: nie

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dotyczy pakietu nr 3. Termin wykonania zamówienia: minimum 2 dni robocze, maksymalnie 21 dni roboczych
liczonych od daty zawarcia umowy, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest
zaoferować termin wykonania zamówienia nie krótszy niż 2 dni robocze i nie dłuższy niż 21 dni roboczych.

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:
I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków określonych w pkt 1-3 w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda zamawiający. Ocena zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
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spełnienie wymagań zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki.
5. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału
W postępowaniu.
II. Wykaz oświadczeń/dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia oraz potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp):
1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(dalej
także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80ust.
3 dyrektywy 2014/25/UE.
2. Dokumenty składanie przez wykonawcę po otwarciu ofert, na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust.1
ustawy Pzp:
a) Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.
b)Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania: Zamawiający na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1 (w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp),2,3,4,5, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz.
1126) oraz odpowiednio w § 7-8 tego rozporządzenia.
c) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego
(art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): Dotyczy pakietu nr 1. Potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk ze
strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx potwierdzający spełnienie wymogu 80plus
dla zaoferowanego zasilacza (poz. 9 - załącznik nr 4.1 do SIWZ). W przypadku kiedy u producenta występuje
kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy
(Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język polski).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Patrz sekcja III.1.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Patrz sekcja III.1.1.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Patrz sekcja III.1.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Patrz sekcja III.1.1.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5.1-5.2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy, w.
Stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp), zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówienia, o którym mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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: 01/03/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego
26,02-611 Warszawa (sala konferencyjna – parter).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

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:
I. Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:
1) Pakiet nr 1 - 2 500,00 PLN
2) Pakiet nr 2 - 700,00 PLN
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3) Pakiet nr 3 - 40,00 PLN
2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) W pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego, numer konta: 29 1130 1017 0020 1234 2620 0005.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający
wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale ust. 3 pkt 2 - 5 SIWZ może zostać wystawiony na
jednego z wykonawców.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać:
„Wadium - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 02/2017”. Zamawiający wymaga załączenia
do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium.
6. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 5 SIWZ, wymagane jest dostarczenie
Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego i złożenie tego dokumentu w
siedzibie zamawiającego - siedziba wskazana powyżej. Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w
osobnej kopercie, a kopię dokumentu dołączyć do oferty.
7. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt 3 - 4
powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy:
1) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji,
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
I adresu,
2) Przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znaku postępowania nadanego przez
Zamawiającego,
3) Kwotę gwarancji,
4) Okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą),
5) Zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.
II. Informacja dotycząca grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 18.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
W art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (w
oparciu o wzór przekazany/umieszczony na stronie internetowej przez zamawiającego wraz z informacją, o
której jest mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
III. Pozostałe informacje:
1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
9. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI - Środki ochrony prawnej, ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2018
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