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Suwałki: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej , ul. E. Plater 33A, 16-400 

Suwałki, woj. podlaskie, tel. 0-87 5656246, faks 0-87 5656246. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat@bpsuwalki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i 

sprzętu elektronicznego w ramach projektu Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i 

Grodnie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego w ramach projektu 

Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został określony w formularzu asortymentowo - cenowym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w 

parametrach technicznych zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ. Określone przez Zamawiającego 

parametry techniczne mają charakter wymogów minimalnych. 3. Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia do dwóch lokali: przy 

ulicy E. Plater 33 A 16-400 Suwałki oraz ul. Północnej 26, 16-400 Suwałki. Wykonawca zobowiązuje 

http://bpsuwalki.pl/


się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy. 4.Oferowane 

przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 2015 rok , nieużywane i spełniać parametry 

określone w SIWZ. 5.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na 

warunkach wskazanych w załączniku nr 2 A do SIWZ. 6.Wskazanie przez Zamawiającego nazwy 

własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, służy 

dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny 

wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że 

przedmiot oferty jest funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, 

materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca 

przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż 

oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno - eksploatacyjno - użytkowe nie 

gorsze od minimalnych parametrów wskazanego produktu w załączniku nr 2 A do SIWZ. Wszelkie 

ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności 

spoczywa na Wykonawcy.(art. 29 i art. 30 Ustawy PZP) 7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w 

niniejszej SIWZ .. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 35.10.00.00-5, 

30.12.13.00-6, 48.62.00.00-0, 48.76.10.00-0, 48.82.00.00-2, 30.23.00.00-0. 

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: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest 

wniesienie wadium w prawidłowej wysokości wynoszącej : 3500,00 PLN 2. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 



oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) 

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). 4. Wadium 

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

40124052111111001055961274 w terminie do dnia 01.12.2015 r. do godz. 11:00 (decyduje data 

wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy 

złożyć w ofercie. 4. Wadium w pozostałych formach - oryginał składa się w oddzielnej odpowiednio 

oznakowanej kopercie do Sekretariatu Biblioteki pok. Nr 13 w terminie do dnia 01.12.2015r. do godz. 

11.00, a kopię dołącza do oferty. 5. Zamawiający zwróci 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. 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 po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5, lub informacji o tym , że nie należy do 

grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, 

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej . 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

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 do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 

3 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 

3 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 

3 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 

3 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o do potwierdzenia: oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 

3 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 spełnianiu 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 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; 



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.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; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2A - Parametry techniczne , jako dokument 

potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego. 2) Oświadczenie Wykonawcy, iż zobowiązuje się dostarczyć na każde 

żądanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, 

w szczególności: firmowych materiałów informacyjnych producenta , deklaracji zgodności 

CE, wydruki testów PassMark - CPU potwierdzające wydajność procesorów, celem 

potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. Wzór stanowi -

Załącznik nr 7 do SIWZ Uwaga: Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na 

potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do 

przedstawienia oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1, 2) Wypełniony i podpisany Formularz 

asortymentowo- cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Pełnomocnictwo: a) w przypadku Wykonawców 



wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem, b) jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na 

podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. c) w 

przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres 

umocowania. 4) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 

Oryginał dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki, pokój 

nr 13. 5)Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziałach 10 i 11 SIWZ. 

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 - 95 

 2 - Termin wykonania zamówienia - 5 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

1.Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 

następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 

zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiany ceny: a) w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie ulegnie 

wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny 

netto; b) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 

związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2) zmiany terminu realizacji umowy: a) 

spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w 



chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. b) powodowanej innymi 

przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności 

awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą 

dróg, 3) zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) 

niedostępność na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń b) pojawienie się na 

rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) 

polepszenia parametrów technicznych dostawy d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 2.Zmiana zapisów umowy, może być 

inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany 

zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://bpsuwalki.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka 

Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33 A, 16-400 Suwałki. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

01.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. 

Emilii Plater 33 A, 16-400 Suwałki w Sali im. J.Towarnickiej,. 

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: 2Zamówienie dotyczy projektu Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w 

Suwałkach i Grodnie jest dofinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 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 

 

 


