Ogłoszenie nr 654275-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży: Dostawa 230 sztuk komputerów
przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla
nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny
Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalanego S.A. w Łomży.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu
łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III.
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, krajowy numer
identyfikacyjny 45009475100000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej 1 , 18-400 Łomża, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. 86 216 33 26, , e-mail grzegorz.rytelewski@podlaskie.org.pl, ,
faks 86 473 53 60.
Adres strony internetowej (URL): www.podlaskie.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organizacja pozarządowa - Spółka Akcyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.podlaskie.org.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
inny sposób
Adres:
pocztą na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej
Curie 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 230 sztuk komputerów
przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla
nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny
Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalanego S.A. w Łomży.
Numer referencyjny: 2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 230 sztuk
komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania –
szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w poniższej: KOMPUTER
PRZENOŚNY Procesor (rodzaj) co najmniej 1600 MHz Matryca (przekątna) od 15 do 16 cali
Matryca (rozdzielczość) minimum 1920 x 1080 pikseli Matryca (powłoka) matowa Matryca
(typ) LED Pamięć zainstalowana (pojemność) minimum 4 GB Pamięć (technologiczna)
minimum 1600 MHz (DDR3) Rodzaj dysku twardego HDD Pojemność dysku minimum 500
GB Napęd optyczny DVD-RW Karta graficzna (model) zintegrowana o wydajności co
najmniej Intel® HD Graphics 500 lub równoważna Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa
Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Łączność Bluetooth Wi-Fi 802.11
standard minimum b/g/n LAN 10/100 Mbps Ethernet Rodzaje wejść/wyjść DC-in (wejście
zasilania) z zasilaczem firmowym HDMI RJ-45 (LAN) minimum 1 x USB 2.0 Type-A
minimum 1 x USB 3.0. Type-A wejście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Kamera
internetowa wbudowana Pozostałe standardy Wydzielona klawiatura numeryczna System
operacyjny Microsoft Windows 10 64-bit w polskiej wersji językowej posiadający co
najmniej te same funkcjonalności, oferujący pełną integrację z usługą Microsoft Active
Directory, umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu
zdalnego, umożliwiający pracę z aplikacjami niezbędnymi do realizacji projektu tj.
SCRATCH i BigBlueButton, obsługi filmów, prezentacji multimedialnych, prostych operacji
graficznych, umożliwiający uruchamianie przeglądarki internetowej Internet Explorer i
wykorzystanie jej pełnej funkcjonalności lub równoważny –przez równoważność
Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny, W
zestawie Torba do oferowanego komputera, mysz bezprzewodowa. Wspólny Słownik
Zamówień: 30213100-6 – Komputer przenośny 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do
przedmiotu zamówienia: 1) Komputery przenośne muszą być: a) fabrycznie nowe – za
fabrycznie nowe należy uznawać materiały, do których produkcji zostały wykorzystane
półprodukty w 100% nowe, nie pochodzące z recyklingu, nie refabrykowane, bez śladów
poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, b)
pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach
producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, 2)
oryginalne – za oryginalne należy uznawać komputery wyprodukowane przez producentów
komputerów, nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane, nie posiadające
elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 3) Zamawiający wymaga fabrycznie
nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej w
innym urządzeniu, 4) Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było
fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera, 5) Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania
oraz możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wątpliwości co do jego
legalności. 3. Warunki wykonania zamówienia: Istotnym warunkiem wykonania zamówienia
jest wymóg dostarczenia zamówionych komputerów do siedziby Zamawiającego oraz
wniesienia ich do pomieszczenia wskazanego przez osobę upoważnioną do odbioru
przedmiotu zamówienia w godz. 9.00-14.00. Dostawy będą wykonywane na koszt i ryzyko
Wykonawcy. 4. Gwarancja jakości: 1) Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy
gwarancji jakości na dostarczone komputery przenośne. 2) Zamawiający nie przewiduje w

opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których
mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca
wskazuje część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, wypełniając punkt 7
Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Specyfikacji).
II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie i
wymaga jedynie złożenia Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Specyfikacji)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie i
wymaga jedynie złożenia Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Specyfikacji)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie i
wymaga jedynie złożenia Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Specyfikacji)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę komputerów przenośnych na
potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i
uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś
priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży (nr postępowania 2/2018) (dalej zwanego
„Postępowaniem”) Zamawiający – AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 18-400
Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1 zapewnia, że powierzone przez Wykonawcę dane
osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych. W celu wykonania
obowiązku wynikającego z art. 13 oraz 14 RODO niniejszym przekazujemy informacje
niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy: I. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży Administrator). Kontakt z Administratorem
jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail:
arr.lomza@podlaskie.org.pl Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie
niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne. II. Rodzaj
danych osobowych Administrator przetwarza jedynie dane osobowe obejmujące dane
osobowe w zakresie: a) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej,
adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL –
Wykonawców będących osobami fizycznymi, b) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez
Wykonawcę do kontaktu, c) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres zamieszkania,
informacje o karalności ( o ile były wymagane) członków organów spółek kapitałowych,
wspólników spółek osobowych, prokurentów spółek będących Wykonawcami, d) imię,
nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień,
podstawy dysponowania osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, e)
inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do przeprowadzenia
Postępowania. Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego. III. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej
jako „ustawa Pzp”:, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W
ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe: a) w
celu przygotowania i przeprowadzenia Postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie
zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO); b) w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu świadczenia usług na
rzecz Zamawiającego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z czynnościami dokonywanymi

elektronicznie w tym za pośrednictwem strony pierog.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO); d) w celu archiwizacji dokumentów, w szczególności umów i dokumentów dot.
rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO); e) w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO); f) w
celu prowadzenia korespondencji e-mailowej i tradycyjnej oraz kontaktu telefonicznego
związanych z prowadzonym Postępowaniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c i f RODO).
IV. Obowiązki Wykonawców w związku z przekazaniem danych osobowych W przypadku
udostępnienia Administratorowi przez Wykonawcę danych osobowych swojego personelu
niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów,
wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator
zobowiązuje Wykonawców do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o
fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach
przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Informacji. V. Odbiorcy danych W związku z
prowadzonym przez Administratora Postępowaniem w zakresie w jakim jest to niezbędne
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności: a) Zamawiającemu na rzecz którego przeprowadzane jest Postępowanie, b)
osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, c) podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską, c) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów
informatycznych i sprzętu, e) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do
tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, organom
kontrolującym. VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG. VII. Przetwarzanie
danych osobowych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania. VIII. Okres
przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane. IX.
Uprawnienia osób których dane dotyczą Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach
prawa Pani/Panu przysługują następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do treści swoich
danych, b) prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich
uzupełnienia, c) prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach
przetwarzania, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, e) prawo do skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO. Wnioski dot.
realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres
wskazany w pkt I. Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania
danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych
o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. X. Bezpieczeństwo danych Administrator dokłada
starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
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
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik
nr 1 do Specyfikacji), 2) oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa do
podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych
czynności dokumentem rejestrowym. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki cywilnej) – oferta musi być podpisana
przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców (wspólników) w
niniejszym postępowaniu – zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 23 ust.
2 Ustawy, które należy załączyć do oferty, 3) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do Specyfikacji). Oświadczenie Wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca

zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, tj. informacji z otwarcia
ofert. 4) 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 Oświadczenia
stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do Specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00

termin dostawy 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa może ulec zmianie zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.
Zmiana umowy może dotyczyć: 1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy z
powodu obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe
dostarczenie oferowanego przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza (po uprzedniej
akceptacji) dostarczenie sprzętu o właściwościach nie gorszych niż określone w Umowie oraz
o nie krótszym niż wymagany okresie gwarancji, za cenę nie wyższą niż cena przedmiotu
pierwotnie zaoferowanego, 2) zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą stawki podatku
VAT jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na wynagrodzenia, 3) zmiany terminu wykonania
dostawy w przypadku przeszkód wynikających z wystąpienia siły wyższej (np. niemożliwych
do przewidzenia utrudnień drogowych uniemożliwiających terminowe wykonanie dostawy
wynikających z okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 3. W razie wątpliwości,
przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następują zmiany: 1) danych związanych z
obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych
rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

