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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Dostawy - 453499-2020
28/09/2020
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Polska-Wrocław: Komputer biurkowy
2020/S 188-453499
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozyra, Centrum Usług Informatycznych we
Wrocławiu, Sekcja Zamówień i Kontroli, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV
piętro
E-mail: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl
Tel.: +48 717779023
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.cui.wroclaw.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja
/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: CUI-ZZ.3201.4.2020
II.1.2) Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę
sprzętu komputerowego, wraz z jego instalacją, do wskazanych lokalizacji
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w
projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wrocław
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym
Wykonawcą.
2. W ramach umowy ramowej Zamawiający określił warunki i zasady realizacji
dotyczące zamówień szczegółowych, tj. zamówień wykonawczych.
3. Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotowy w ramach zamówienia
wykonawczego będzie zawierać wybrany sprzęt komputerowy, spośród sprzętu
określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, w ilościach zgodnych z potrzebami
zaopatrywanych jednostek.
4. Rzeczywiste udzielanie zamówień, nastąpi na podstawie odrębnych zamówień
wykonawczych, przygotowanych na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.
zamówienia wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie
później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej. Zamówienia
wykonawcze będą zawierane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega, że zawarcie zamówienia wykonawczego jest
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu
zamówienia w ramach zamówień wykonawczych uzależnione jest od faktycznych
potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak zamówień
wykonawczych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych
roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. Załącznik nr 8 do SIWZ – ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane
(procesora). Ankieta będzie podlegała ocenie w ramach kryterium nr 3 (środki
techniczne i organizacyjne Wykonawcy spełniające wymagania art. 28 RODO)
określonego w rozdziale 13 SIWZ. Ankieta stanowi treść oferty i nie podlega
uzupełnianiu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający będzie wymagał, na etapie podpisywania umowy ramowej, aby
Wykonawca podpisał umowę przetwarzania danych osobowych (PDO), z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdy sprzęt komputerowy będzie, w ramach
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zamówień wykonawczych, dostarczany do jednostki nieujętej w głównej umowie
PDO, Wykonawca podpisze umowę PDO wraz z uzyskaniem zamówienia
wykonawczego.
8. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do projektu
umowy ramowej.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100) – sposób złożenia wadium uregulowano w
dokumentach zamówienia: SIWZ.
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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 2 dostawy, których
przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego, za kwotę co
najmniej 400 000 PLN brutto każda, z zastrzeżeniem że przez dostawę sprzętu
komputerowego Zamawiający rozumie dostawę w ramach jednego kontraktu
(umowy lub umowy ramowej)
Doświadczenie Wykonawców nie sumuje się, co oznacza że:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na potencja
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podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić powyższy warunek.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków
udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane
wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, przyjmie
się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie
Zamawiającego, (w terminie nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp);
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 – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
(w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) – wzór stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ;
3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
4. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej:
a. 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 ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie
warunku opisanego w rozdziale 5 pkt 5.2.3 SIWZ – wzór stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, 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.
Sposób składania dokumentów przez podmioty zagraniczne został określony w
dokumentach zamówienia: SIWZ.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie warunki realizacji umowy ramowej zostały określone w dokumentach
postępowania: SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
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: 29/10/2020
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: 27/12/2020
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Centrum Usług Informatycznych, budynek Grafit, IV piętro, ul. Namysłowska 8,
Wrocław
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby chcące wziąć udział w otwarciu ofert, proszone sa o przybycie do
sekretariatu CUI (4 piętro) 15 minut przed wyznaczonym czasem. Każda osoba
musi być wyposażona w środki ochrony osobistej, w tym maskę zakrywającą usta i
nos.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2020

28.09.2020 09:08

