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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99654-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Urządzenia komputerowe
2018/S 045-099654
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5 20-618 Lublin
Osoba do kontaktów: Mądro Jarosław
20-618 Lublin
Polska
Tel.: +48 815384633
E-mail: bzp@pollub.pl
Faks: +48 815384372
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pollub.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia Publiczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
BZP/PN/6/2018 Dostawa komputerów, monitorów i drukarek dla Politechniki Lubelskiej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Politechnika lubelska.
Nadbystrzycka 38 D.
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20-618 Lublin
Kod NUTS PL814
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa komputerów, monitorów i drukarek zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie powyżej 221000 Euro
Szacunkowa wartość bez VAT: 228 948,66 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Rozbudowa serwera
1)
Krótki opis
Rozbudowa serwera zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 1
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48822000

3)

Wielkość lub zakres
Komplet elementów do rozbudowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
Szacunkowa wartość bez VAT: 119 512,20 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Serwer
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1)

Krótki opis
Serwer zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 2

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48822000

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 1
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 073,17 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 3
Nazwa: Zestaw stacji roboczej typ 1
1)
Krótki opis
Zestaw stacji roboczej typ 1 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 3
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213300, 30231300

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 2
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 386,99 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zestaw komputera stacjonarnego
1)
Krótki opis
Zestaw komputera stacjonarnego zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 4
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213300, 30231300

3)

Wielkość lub zakres
Komputer szt.1.
Monitor szt.2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 910,57 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zestaw stacji roboczej typ 2
1)
Krótki opis
Zestaw stacji roboczej typ 2 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 5
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213300, 30231300

3)

Wielkość lub zakres
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Szt. 1
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 750,00 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Monitor 23-24''
1)
Krótki opis
Monitor 23-24'' zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 6
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30231300

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 15
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 045,00 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Komputer mobilny typ 1
1)
Krótki opis
Komputer mobilny typ 1 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 7
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213100

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 2
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 983,74 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Komputer mobilny typ 2
1)
Krótki opis
Komputer mobilny typ 2 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 8
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213100

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 6
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 607,32 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
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Nazwa: Komputer mobilny typ 4
1)
Krótki opis
Komputer mobilny typ 4 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 9
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213100

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 1
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 679,67 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Komputer mobilny + monitor
1)
Krótki opis
Komputer mobilny + monitor zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 10
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30213100, 30231300

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 1
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 983,74 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
1)
Krótki opis
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania
11
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30232100

3)

Wielkość lub zakres
Szt. 4
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 016,26 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące PLN).
Dla zadania częściowego nr 2: 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt PLN).
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Dla zadania częściowego nr 3: 300 PLN (słownie: trzysta PLN).
Dla zadania częściowego nr 4: 180 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt PLN).
Dla zadania częściowego nr 5: 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt PLN).
Dla zadania częściowego nr 6: 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt PLN).
Dla zadania częściowego nr 7: 350 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt PLN).
Dla zadania częściowego nr 8: 650 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt PLN).
Dla zadania częściowego nr 9: 120 PLN (słownie: sto dwadzieścia PLN).
Dla zadania częściowego nr 10: 100 PLN (słownie: sto PLN).
Dla zadania częściowego nr 11: 160 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt PLN).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.4.2018 do godz.12:00
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877
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 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wykonawca musi złożyć
Zamawiającemu oryginał gwarancji.
4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt.10.3.a) SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj.
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)..
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć
taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej
treści nieodwołalne
I bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz zamawiającego.
7.Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata należności dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez wykonawcę, w.
Terminie 21 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty.
Uważa się dzień obciążenia kwotą należności rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają.
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w.
Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie.
Określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich.
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika.
Podpisy.
Muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja będzie.
Dokonywana wyłącznie z pełnomocnikiem. W/w pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie
oryginału.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.1.pkt.12-23 oraz art.24 ust.5.pkt 1. ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i
wymagania
Określone w SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1.Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności.
Technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie.
Spełnia/nie spełnia.
Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy, dla każdego z zadań, na które składa ofertę Wykonawca,
której.
Przedmiotem była dostawa podobnego sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż: 60 000 PLN
brutto.
W przypadku składania oferty na zadanie 1, 20 000 PLN brutto w przypadku składania oferty na zadanie 8, 15
000 PLN.
Brutto w przypadku składania oferty na zadania 2 i 7, 10 000 PLN brutto w przypadku składania oferty na
zadania 3, 5 i 6,
4 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 4, 9, 10 i 11 - wraz z referencjami / dokumentami
Potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku złożenia
oferty.
Na kilka zadań wykonawca może również wykazać 1 dostawę o łącznej wartości / sumie kwot określonych
wyżej,
Dla wszystkich zadań, na które składa ofertę wykonawca lub 2 dostawy, o łącznej wartości / sumie kwot
określonych.
Wyżej, dla wszystkich zadań, na jakie składa ofertę wykonawca, wraz z referencjami.
2.2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach
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Oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub.
Zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego.
Łączących go z nim stosunków prawnych.
2.3.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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę.
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie.
Ponosi winy.
2.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
Są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej.
Przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody,
Wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków.
Technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom.
Skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec.
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie.
Zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy,
Uzna przedstawione dowody za wystarczające.
2.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Dokument.
Pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie.
Zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione.
Do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie.
Z pełnomocnikiem. W/w pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału.
3.W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 0, nr 2164 z późn. zm.) wraz z ofertą
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Należy przedłożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie przez.
Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej.
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszego SIWZ (zarówno w formacie html - do zaimportowania
w.
Serwisie eESPD, a także poglądowo w formacie pdf).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich.
Podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w.
Postępowaniu składa także jednolite dokumenty JEDZ-ESPD dotyczące tych podmiotów.
4.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 0, nr 2164 z późn. zm.), na podstawie art. 24 ust. 11 w/.
W ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie.
Z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub.
Braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie.
Konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu.
Wykonawcy.
5.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w
Art.25.ust.1.pkt 1, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć:
Wykaz dostaw: 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.
Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy, dla każdego z zadań, na które składa ofertę Wykonawca,
Której przedmiotem była dostawa podobnego sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż: 60 000
PLN.
Brutto w przypadku składania oferty na zadanie 1, 20 000 PLN brutto w przypadku składania oferty na zadanie
8,
15 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 2 i 7, 10 000 PLN brutto w przypadku składania
oferty
Na zadania 3, 5 i 6, 4 000 PLN brutto w przypadku składania oferty na zadania 4, 9, 10 i 11 - wraz z
referencjami /.
Dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W
przypadku.
Złożenia oferty na kilka zadań wykonawca może również wykazać 1 dostawę o łącznej wartości / sumie kwot.
Określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na które składa ofertę wykonawca lub 2 dostawy, o łącznej.
Wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na jakie składa ofertę wykonawca, wraz.
Z referencjami.
6.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa
W art.25.ust.1.pkt 2, dotyczących spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez.
Zamawiającego, należy przedłożyć:
Opis urządzeń.
Należy w szczególności podać producenta oraz model oferowanego sprzętu oraz typ/producenta/parametry.
Techniczne elementów składowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz.
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Technicznych kryteriach oceny - (tak by zamawiający mógł na tej podstawie sprawdzić zgodność
oferowanego.
Sprzętu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia).
7.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.25.ust.1.pkt 3, należy przedłożyć:
7.1.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.
7.2.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21
Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie.
Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
8.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa
Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
Potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem.
Terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma.
Osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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 zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu.
Na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem.
Terminów ich ważności.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się.
Do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub.
Miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących.
Tego dokumentu.
9.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
Określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym.
Należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami.
Gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
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Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu
do.
Dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP/PN/6/2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.4.2018 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16.4.2018 - 12:15
Miejscowość:
Lublin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.
Wykonawcy.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo.
Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 0, nr 2164 z późn. zm.) zdanie drugie albo w terminie 15 dni -.
Jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty.
Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z.
2015 r. poz. 0, nr 2164 z późn. zm.)

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul.Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2018
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