Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.ceglow.pl

Cegłów: Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego wraz z
systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla 50 gospodarstw
domowych oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów
Numer ogłoszenia: 423714 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579
59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ceglow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostarczenie sprzętu
teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych
oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla
50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów zgodnie z projektem pn.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów, dofinansowanego w ramach działania 8.3.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007- 2013, na co składa się: 1) Zestaw komputerowy- dla gospodarstw domowych- 50 szt. 2) Zestaw
komputerowy- dla jednostek podległych- 62 szt. 3) Laptop- dla jednostek podległych- 10 szt. 4) Drukarka dla gospodarstw domowych- 50 szt. 5) Drukarka- dla jednostek podległych - 3 szt. Szczegółowy opis
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1.Zestawy komputerowe zostaną użyczone wraz z oprogramowaniem na
podstawie umów użyczenia na cele nie komercyjne beneficjentom ostatecznym wyłonionym w

przeprowadzonym naborze w ramach przedmiotowego projektu. Zamawiający nie wyklucza ewentualnych
zmian podmiotów na rzecz, których następować będzie użyczenie, w wypadku nie spełnienia wymogów
uczestnictwa w projekcie przez beneficjentów ostatecznych. W/w zestawy będą wykorzystane przez cały
okres trwania projektu, tj. do dnia 31.12.2015 r. oraz przez 5 kolejnych lat, tj. do 31.12.2020 r. 2.Licencje
na korzystanie z oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego, dostarczone wraz z komputerem
muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz
uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania na dowolny okres
jednostkom podległym Zamawiającemu. Licencje na korzystanie z oprogramowania nie krótsze niż 36
miesięcy. 3.Każdy z Wykonawców ma obowiązek zapoznać się z warunkami realizacji zamówienia.
4.Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne,
ponieważ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wyżej opisanym. 5.Szczegółowe parametry
techniczne zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia mają
być fabrycznie nowe, w pełni sprawne i odpowiadające standardom jakościowym i technicznym,
wynikającym z funkcji i przeznaczenia urządzeń zgodnie z niniejszą SIWZ oraz wolne od wad prawnych i
fizycznych. 7.Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Cegłowie, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.
8.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz
postanowieniami umowy. Koszt dostawy urządzeń objętych zamówieniem leży po stronie Wykonawcy.
9.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak
również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 10.Wykonawca
udziela gwarancji nie mniejszej niż 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje 36 miesięczną gwarancję
producenta i ewentualną dodatkową gwarancję Producenta lub Wykonawcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8, 50.31.20.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości: 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100). 1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.
2.Wykonawca może wnieść wadium w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych, 3)gwarancjach
bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Mrozach nr 38 9227 0004
0000 1238 2000 0460 z dopiskiem - przetarg nieograniczony - Zakup i dostarczenie sprzętu
teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla 50 gospodarstw domowych
oraz 3 jednostek podległych Gminie Cegłów zgodnie z projektem pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Cegłów dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności
gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 3.Potwierdzoną
przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku
wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu wadium
w kasie Urzędu Gminy Cegłów, 05-319 Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4 w godz. 8.00 - 14.00, lub
dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnej koszulce - nie łączyć go na trwale z ofertą.
Ponadto w obydwu przypadkach kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 6.Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania

do zawarcia umowy. 13.W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



na podstawie złożonego oświadczenia

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

Oferent zobowiązany jest udokumentować co najmniej dwie dostawy (odrębne umowy, zlecenia
itp.) sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 300 tys. każda, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonane należycie



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



na podstawie złożonego oświadczenia

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



na podstawie złożonego oświadczenia

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

na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas trwania okresu gwarancyjnego na komputery - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: 1)zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian
przepisów prawa, niezależnych od stron, 3)zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotu umowy. 4)zmianę osób wchodzących w skład aktualnej grupy Beneficjentów Ostatecznych
projektu. 5)w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku: -wystąpienia siły wyższej -w
uzasadnionych przypadkach zmianę terminu rozpoczęcia dostawy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ceglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Oś Priorytetowa 8.
Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki. Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007- 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: nie

