Toruń: Dostawa sprzętu informatycznego
Numer ogłoszenia: 357898 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1440 , ul. Sienkiewicza 37, 87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 65 32 700, faks 056 65 32 710.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojskowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu informatycznego: zadanie I kompletny serwer - zestaw SR1A wraz z oprogramowaniem; zadanie II - kompletna (gotowa
do pracy) stacja graficzna z systemem operacyjnym składająca się z komputera, listwy
zasilającej, głośników; zadanie III - monitor M3 24 do zaawansowanej grafiki w stacjach
roboczych; zadanie IV - skaner wielkoformatowy kolorowy RGB 48-bit rolowy. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 4 SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 30.21.40.00-2,
30.23.13.00-0, 30.21.61.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
09.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium przez
wykonawców
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego (poświadczenia zgodności działań wykonawcy z normami
jakościowymi), do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione i opisane w pkt. 4 SIWZ
dla poszczególnych przedmiotów zamówienia:
1. Certyfikat zgodności CE - kopia (zadanie I, II, III, IV).
2. Certyfikat systemu zarządzania jakością producenta PN-EN ISO 9001 - kopia (zadanie I,
II, III, IV).
3. Certyfikat efektywności energetycznej ENERGY STAR 5.0 (zadanie I, II, III, IV).
4. Certyfikat ISO 9001:2000 (zadanie II, III).
5. Certyfikat ISO 14001 (zadanie II).
6. Certyfikat TCO 99 (zadanie III).
7. Wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzających, iż oferowany model serwera z
oferowanym procesorem osiągnął wymagany wynik SPECint_rate2006base=190
(zadanie I).
8. Wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany model komputera z
oferowanym procesorem osiągnął wymagany wynik SPECint_rate2006 wynik 200
(zadanie II).
9. Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający, że oferowane modele komputerów
poprawnie współpracują z zamawianymi systemami operacyjnymi (zadanie II).
10. Oświadczenie producenta zgodności z normą ISO 7779 oraz ISO 9296 (zadanie II).
11. Oświadczenie producenta lub jego przedstawiciela w kraju, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (zadanie II, III).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.biuletyn.mon.gov.pl - w odnośniku Zamówienia Publiczne Jednostki Wojskowe
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na
wniosek - Jednostka Wojskowa 1440, ul. Sienkiewicza 37, 87 - 100 Toruń, budynek nr 6
(kancelaria jednostki) pokój nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Jednostka Wojskowa 1440, ul. Sienkiewicza 37,
87 - 100 Toruń, budynek nr 6 (kancelaria jednostki) pokój 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: Nie dotyczy.
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

