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Zarzqd Miejskich Inwestycji Drogowych: Zakup komputer6w przeno5nych, stacji dokuj4cych, licencji
na oprogramowanie biurowe, drukarek komputerowych, monitordw LCD, dysk6w twardych, baterii

do zasilaczy awaryjnych i pamigci flash.

OGI,OSZENIE O ZAMOWIENIU.
Zamieszczanie

o

DOSTAWV

gloszenia : Zami eszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy : Zam6w ienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zam6wienie mog4 ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych
dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4 realizowaly

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych
Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b naleilqcych do jednej lub wigcej kategorii,
o kt6rych mowa w art.

22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni230o/o, os6b zatrudnionych przezzaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie
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JeLelitak,nale2y wymieni6 zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oruzpodae,
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do

kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie zzamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych parfistw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wierfi publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.

1)

NAZWA I ADRES: Zarz4d Miejskich Inwestycji Drogowych, krajowy numer identyfikacyjny

14146726600000, ul. ul. Sokratesa I 5 , 0l -909 Warszawa, woj. mazowieckie, paristwo Polska, tel. 22
569 14 00, e-mail zmid@zmid.waw.pl, faks 22 569 14 01.
Adres strony internetowej (URL): www.zmid.waw.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyska6 dostgp do narzgdzi iurzqdzeh lub format6w

plik6w kt6re nie

s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracj

a samorz4dowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWTENIA (ieieti dotyczy):
Podzial obowi4zk6w migdzy zarnawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzaniapostgpowania,

w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali
zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez kazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy
zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajqcych):

r.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyskad pod
adresem (URL)
Tak

www.zmid.waw.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zam6wienia
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Nie

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w

inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny
spos6b:
Tak

Inny spos6b:
Ofertg sklada sig pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnej.
Adres:

ZMID, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdziiurzqdzeri lub format6w plik6w, kt6re
nie s4 og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi mozna uzyskad pod adresem:

(uRL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMoWIBNIA

II.1) Nazwa nadana zam6wienit przez zamawiajqcego: Zakup komputer6w przenoSnych, stacji
dokuj4cych, licencji na oprogramowanie biurowe, drukarek komputerowych, monitor6w LCD, dyskow
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a792218-fbe5-4bfO-91aa-1d69f988bc70
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twardych, baterii do zasllaczy awaryjnych i pamigci flash.

Numer referencyj ny z ZP 17 IPN/6/20
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Dostawy
II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych
Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi|, zalffes, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagan

) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego

- okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Na zakres
przedmiotu zam6wienia sklada sig dostawa: 1. komputer6w przenoSnych typu laptop z ekranem 15,6" i
wyposazeniem dodatkowym (35 szt.); 2. stacji dokuj4cych do laptopa (5 szt.); 3. licencji na pakiet
oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 Home & Business PL (T5D-03205) wersja produktu

box (pudelkowa) (37 szt.) lub r6wnowazny; 4. drukarek sieciowych laserowych kolorowych A4 (2 szt.);
5. drukarek sieciowych laserowych monochromatycznych A4 wraz z dodatkowymi powigkszonymi
tonerami (10 szt.); 6. monitor6w LCD 24" (8 szt.);7. dysk6w twardych 2.5" SSD 1TB (10 szt.); 8.
akumulator6w do zasllacza awaryjnego APC Back-UPS CS 500VA (5 szt.); 9. akumulator6w do zasilacza
awaryjnego Eaton PW3l05 500VA (15 szt.) 10. parnigi Flash l6GB USB 3.0 (PenDrive) (20 szt.);

ll.

pamig6 Flash 32GB USB 3.0 (PenDrive) (30 szt.).

II.5) Gttfwny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a79221$-fbe5-4bfO-91aa-1d69f988bc70
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30232000… 4

48700000‑5
30232110‑8
30231300‑0
30234000‑8
30237200‑1

30234600‑4

II.6) Calkowita warto56 zam6wienia (je2eli zamqwiajqcy podaje informacje o wartoici zam6wienia):
Warto66 bez VAT:
Waluta:

(w

przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakupow

- szacunkowa calkowita

maksymalna wartoic w calym okresie obowiqzywania urnowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w)

Il.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wief,okt6rychmowawart.6Tust. lpkt6iTlubwart.
134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:
lub

data rozpoczgcia: lub zakofrczenia: 2020-12-17

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA L Rozpoczgcie: w dniu
podpisania umowy. 2. Zakohczenie: dostawa przedmiotu zam6wienia do 17.12.2020 r.

EKONOMICZNYM,FINANSOWYpEII TECHNICZNYM
1)WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

IⅡ 。
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.1) Kompetencje

lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreSlenie warunk6w:

Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: 1. Wykonawca winienwykazac, ze w okresie ostatnich 3latprzed uplywem

terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie,
zrealizowal w spos6b naleLyty co najmniej 2 dostawy (w ramach odrEbnych um6w), kt6rych
przedmiotem byl sprzgt komputerowy o warto6ci minimum 100 000 zl brutto ka2da. WartoSci podane

w walucie innej niz PLN w dokumencie potwierdzaj4cym spelnienie warunku okreSlonego w pkt. I
powy2ej, bgd4 przeliczane na PLN wedlug Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego
ogloszonego w dniu opublikowania ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wiefr Publicznych.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj4cy sig o udzielenie niniejszego zam6wienia musz? wykaza6,2e warunki
okreSlone w

pkt. I powyzej, spelniaj4lqcznie wszyscy Wykonawcy.

ZamawiajEcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno5ci prry realizacji zam6wienia

wrazz informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub do6wiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

rrl.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.f) Podstawy wykluczenia

okreSlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

lll,2,2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamaw iaj qcy przewiduj e nastgpuj

Ec

e fakultatywne podstawy wykluczenia

:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKI-ADANYCH PF(ZEZ WYKONAWC4 W CELU
WST4PNEGO POTWIERDZENTA,zE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
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WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
06wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postOpowaniu

Tak
06wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selektti

Nic

4)WYKAZ OSWIADCZEttLUB DOKUMENT6w,sKLADANYCⅡ

IⅡ 。

PRZEZ

WYKONAWCtt W POSTη POWANIU NA WEZWANIE ZAPIAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH

Ⅳ10WA

W ART.25 US■ lPKT3

USTAWY PZP:
III.5)WYKAZ OSWIADCZEttLUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCη
W POSTttPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI,O KTORYCH
IⅡ .5。

Ⅳ10WA

W ART。 25 US■ lPKT l USTAWY PZP

1)W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTttPOWANIU:

1.W cclu potticrdzenia spciniania warunku o kt6rym mowa w Scktti III.1.3)pkt 1 0gloszenia―
wykazu dosta、 鳩wykonanych w okresie ostatnich 3 1at przed uplywem terlninu skladania ofert,ajc2oli
okres prowadzcnia dzialalnòcijest kr6tszy―
wartoSci,dat wykonania i podlniot6vち
okrè1巧 Ocymi CZy te dostawy zostaサ

w tym okresie,wraz z podaniem ich przednliotu,

na rzccz kt6rych uslugi zostaly wykonanc wraz z dowodanli

WykOnane nale2ycic,Dowodami,o kt6rych mowa,sO referCnlc

bldttirlne dokumenty wystawionc przcz podmiot,na rzecz kt6rcgo dostawy byly wykonywane,ajc2oli
z uzasadniontt prZyCZyny o obicktywnym charaktcrzc wykonawca niejest w stanic uzyska6 tych

dokument6w― òwiadczenia wykonawcy.
IⅡ .5。
IⅡ

2)W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

.6)WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCη

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI,O KTORYCH
IⅡ 。
7)INNE

Ⅳ10WA

W ART。 25 US■ l PKT 2 USTAWY PZP

DOKUMENTY NIE WYMIEN10NE W pktIII.3)‐

ⅡI.6)

1,W cclu wykazania braku podstaw do wykluczcnia z post9powania w okolicznòciach,o kt6rych
mowa w art.24 ust.l pkt 23)ustaWy Pzp,ZamawittaCy Wymaga zlo2enia,w tellllinie 3 dni od dnia
zanlicszczCnia na stronic intcmctowcJ zamawlaJlccgO infollllaC」 l Z otwarcia ofcrt,òwiadczcnic o

przynale2nòcilub braku przynale2noSci do ta saml grupy kapitalow可

,O kt6rtt moWa w art.24 ust。

l pkt.23 ustawy Pzp.

SEKCJA I｀ 晩 PROCEDURA
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OPIS

IV. 1.1)

Tryb udzielenia zam6wienia : Przetarg nieograniczony

IV.f .2) Zamawizjqcy 24da wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
Zamawiajqcy wymaga wniesienia wadium, na caly okres zwi4zania ofert4, w nastgpuj4cej wysokoSci:
2 000.00 PLN

IV.f3) Przewiduje

sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie
Nalezy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert
katalog6w elektronicznych

:

Nie
Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w
elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

ZloLenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloheniem oferty zasadniczej:

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minim alna liczba wykonawc6w
Maksymaln a liczb a wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a792218-fbe5-4bf0-91
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Umowa ramowa b9dzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P

r zew idzian a mak

s

ym alna lic zb a uc ze stnik6w umo wy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6w ienie obej muj e ustanowienie dynamic zne go systemu zakup6w

:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie
katalog6w elektronicznych

:

Przewiduje sig pobranie ze zloLonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Tak
Nalezy poda6 adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:
http //aukcj
:

e.

um.warszawa.pl

Nale2y wskaza6 elementy, kt6rych wartoSci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej: Kryterium
oceny ofen licytowalnym w toku aukcji elektronicznej jest,,Cena brutto" zarealizacjg przedmiofu
zam6wienia. Cenami wyjSciowymi w aukcji elektronicznej dla kazdego Wykonawcy

sQ

ceny brutto

zaproponowane przez danego Wykonawc7 w zlohonej ofercie pisemnej,

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:
Tak
Nale2y poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

hftps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a792218-fbe5-4bf0-91aa-1d69f988bc70
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jaki bgdzie termin ich udostgpnienia: W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy

za pomoc4 formularza

umieszczonego na stronie internetowej, umozliwiaj4cego wprowadzanie niezbgdnych danych w trybie
bezpoSredniego pol4czenia z tq stron4, skladaj4 kolejne korzystniejsze postqpienia, podle gajqce

automatycznej ocenie i klasyfikacji. W toku aukcji elektronicznej zamawiajqcy nabie2qco przekazuje
kaZdemu wykonawcy informacjg o pozycji zlo2onej przez niego oferty

i

otrzymanej punktacji onz o

punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknigcia aukcji elektronicznej nie ujawnia sig
informacj i umozliwiaj 4cych identyfi kacj g wykonawc6w.

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej: Cena po aukcji musi zawierad ceny jednostkowe
nie wyzsze niz w Formularzu cenowym zlo2onym w ofercie pisemnej. Postqpienia skladane w toku aukcji
elektronicznej bgd4 podlegaly automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z formul4 podan4 w
zaproszeniu do udzialu w aukcji elektronicznej,

wedlug wzoru: C +

Cdz:2,

tj.: Warto6i punktowa ka2dej oferty zostanie wyliczona

gdzie: C - iloS6 punkt6w oferty badanej w kryterium cena brutto za

realizacjg calego zam6wienia Cdz - iloS6 punkt6w oferty badanej w kryterium gwarancja na komputery
przenoSne

I

- ilo66 punktow oferty badanej WartoSd punktowa kryterium ceny zostanie wyliczona wedlug

wzoru okreSlonego powyzej. WartoS6 punktowa kryterium ,,gwarancja na komputery przenoSne", jest
warto6ci4 stal4 i nie podlega zmianie w toku aukcji elektronicznej. W przypadku nieprzeprowadzenia

aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie zlo2one Zadne post4pienie,Zamawiaj4cy dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktow przyznanych ofertom na podstawie kryterium
oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiaj4cy przeprowadzi aukcjg elektroniczn?, cena oferty wykonawcy
przestaje wi4zat w zakresie, w jakim zloty on korzystniejszq ofertg w toku aukcji elektronicznej. Bieg

terminu zwi1zania ofert4 nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia skladania ofert. Wykonawca, kt6ry

bra\udzial w aukcji elektronicznej zwiEzany jest cenqzlo2on4 w toku aukcji. Je2eli w wyniku
przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta zni2szqcenqni|rrznanaza
najkorzystniejszq na podstawie kryterium oceny ofert, zwycigzca zobowiqzany bgdzie w terminie

wyznaczonymprzez Zamawiaj1cego, przedstawii zaktualizowany Fonnularz oferty oraz Formularz
cenowy, uwzglgdniaj4cy wynik aukcji.
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na jakich

wykonawcy bEda mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pief): Warunki, na jakich Wykonawcy
bgd4 bra6 udzial w aukcji s4 nastgpuj4ce:

. Podczas trwania aukcji elektronicznej Wykonawca moZe

zloLyt dowoln4 iloS6 post4pieri. . Termin rozpoczgcia i zakohczenia aukcji zostanie przekazany przez
Zamawiajqcego w zaproszeniu do udzialu w aukcji elektronicznej.

. Zamawiajqcy zamykaaukcjg

elektronicznE jeSli w podstawowym czasie (30 min.) nie zostanie zlo2onaLadna oferta, lub po uptywie 3

min. (licz4c od pocz4tku kolejnej minuty) od zlo2enia oferty przez jednego z Wykonawc6w nie zostanie
zlo2ona 2adna inna oferta, jednak|e nie wczeSniej ni2 po uplywie 30 min. od otwarcia aukcji. .

hftps://bzp.uzp .gov.pllZP4'OPodgladOpublikowanego.aspx?id=0a79221}-fbe5-4bfo-91aa-1d69f988bc70
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Zamawiajqcy nie przewiduje przedluilenia aukcji (dogrywek). . Minimalna wartoSd post4pienia to: 500,00

zl netto;' Oferta, skladana w toku aukcji elektronicznej w zakresie danego kryterium nie mo2e by6 mniej
korzystna od poprzedniej oferty zlo2onej dla danego kryterium. . Postqpienia, pod rygorem niewaznoSci,
sklada sig opatrzone bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc4 wahnego

kwalifikowanego certyfikatu.
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah i specyfikacji technicznych

w zakresie polqczefr Warunkiem wzigcia udzialu w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiec znym
podpisem elektronicznym weryfikowanym zapomocqwaznego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer

uzytkownika powinien spelnia6 nastgpuj4ce wymagania: . posiadai zainstalowany system operacyjny
wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows l0 bEdZ nowszy), .
wyposazony w procesor taktowany zegarem o czgstotliwoSci

I GHzi posiadad

co najmniej

byi

I GB pamigci

RAM (s4 to wymagania jakie powinien spelnii komputer z systemem Windows 7), . posiadai
zainstalowanqprzeglqdarkg internetowq wspieran4 przezjej producenta: Microsoft Internet Explorer w

wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, . posiada6 polEczenie z sieciq Internet o przepustowoSci nie
mniejszej ni2 128 kbls. ZamawiajEcy zaleca korzystanie z jednej przegl4darki.
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej: Wykonawcy
chc4cy wziqt, udzial w aukcji elektronicznej musz4 sig zalogowa6 na platformie aukcyjnej
(http://aukcje.um.warszawa.pl) za pomocq danych uwierzytelniaj4cych przekazanych przez operatora

platformy aukcyjnej Wykonawcom, kt6rym Zamawiajqcy przekazal zaproszenie do udzialu w aukcji
elektronicznej.

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 minut

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo?yli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej

:

Zamawiaj4cy zamyka aukcjg elektroniczn4 jeSli w podstawowym czasie (30 min.) nie zostanie zloilona
?adna oferta, lub po

uplywie 3 min. (liczqc od pocz4tku kolejnej minuty) odzlo2eniaoferty przez

jednego z Wykonawc6w, jednak2e nie wczesniej niz po uplywie 30 min. od otwarcia aukcji.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1V.2.2)

Kryteria
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ofertv brutto

,00

gwarancji na komputery przenosne

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art. 24aa

ust.l ustawy Pzp $rzetarg

nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzehenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagah zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagrod dla wykonawc6w, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rczwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeileli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiqzah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiada6

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a792218-fbe5*4bf0-91aa-1d69f988bc70
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wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajEcych negocjacjompoprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wyma g ani a techni c zne ur zqdzeh in fo rmaty c zny ch:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre6lenie minimalnych wysoko6ci
post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,kt6rzy nie zloLyli nowych post?pieli, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki ulnowy, albo wz6r umowy:

Wyma gani a doty czqc e zab e zp ie czeni a nale?yte g o w yko

nani

a um

owy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA

uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowier[ zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazal zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotna zmiana

umowy w rozumieniu art. 144 ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicznych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0a792218-fbe5-4bfo-91aa-1d69f988bc70
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dopuszczalna jest w nastgpuj 1cychprzypadkach

i warunkach: l) w przypadku zmiany stawki VAT

dopuszcza sig mozliwoSi zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto w stopniu

odpowiadajqcym tej zmianie (+l-);2) w przypadku, innej ni|wskazana w pkt

l, zmiany powszechnie

obowi4zuj4cychprzepis6w prawa dopuszcza sig mozliwo6c zmiany tych postanowieri umowy, na kt6re
zmianapowszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa ma wplyw; 3) w wypadku pojawienia sig na

rynku utzqdzeh nowszej generacji, o nie gorszych parametrach dopuszcza sig dostawg takich nowszych
utzqdzen pod warunkiem,2e takie zmiany nie spowodujq zwigkszenia ceny; 4) w wypadku zaprzestania

produkcji zaoferowanych przez Wykonawc

A urzqdzehbqd2 ich nieosiEgalnoSci

z przyczyn, zaktore

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno6ci (w szczeg6lnoSci dzialaniasily wyzszej), dopuszcza sig
zastqpienie ich innymi urzqdzeniami o nie gorszych parametrach pod warunkiem

,2e nie spowoduje to

zwigkszenia ceny; 5) w przypadku zaistnienia sily wyilszej uniemoZliwiaj4cej wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z terminem okreSlonym w umowie - dopuszcza sig zmiang umowy w zakresie termin6w
umowy; 6) w przypadku udokumentowanych op62nieri wynikaj4cych ze wsp6lpracy Stron warunkuj4cej
nale2yte wykonanie przedmiotu umowy, zakt6re Wykonawca nie ponosiwylqcznej odpowiedzialnoSci,

powoduj4cych, Le realizacja umowy zgodnie z okreSlonymi terminem stanie sig niemozliwa

- dopuszcza

sig zmiang umowy w zakresie terminu umowy. 2. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo

zam6wiefr publicznych nie stanowi4:
ze strony Zamawiajqcego
rej

l)

zmianawskazanych w umowie os6b wyznaczonych do nadzoru

i Wykonawcy;2) zmiana danych teleadresowych Stron; 3) zmiana danych

estrowych Stron. 3 . Warunkiem wprow adzenia zmian zawartej umowy j es t sporzqdzenie podpisanego

przez Strony protokolu koniecznoSci, okre6laj?cego przyczyng zmiany oraz potwierdzajqcego wyst4pienie
co najmniej jednej z okolicznoSci z wymienionych w ust.

l. Protokol konieczno6ci

bgdzie stanowil

zal1cznik do aneksu. Warunkiem dokonania zmian, o kt6rych mowa w ust. I pkt l-2, bgdzie skierowanie
pisemnego wniosku do drugiej Strony zawierajqcego uzasadnienie

i

szczeg6lowy spos6b wyliczenia

nowych cenoraz wplyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6,2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2020- I 0-30, godzina: I 0:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wieni a (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogloszeniem):
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Wskazad powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mog? by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu
> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
1V.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w

przypadku

nieprzyznania 6rodk6w, kt6re mialy by(, przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci
zam6wienia: Nie
IV.6.5) Informacj e dodatkowe:

ZALA
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