Dz.U./S S146
30/07/2021
385816-2021-PL

1 / 15

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385816-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe
2021/S 146-385816
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Banaś-Wilczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://portal.ichb.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://portal.ichb.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka naukowo-badawcza

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego
Numer referencyjny: PN 532/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
Do przedmiotu zamówienia należy także dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia), udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji.
Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia zawarty
jest w załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do SWZ.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw komputerowy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw komputerowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
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Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Laptop
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Laptop
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Laptop
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Laptop
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw komputerowy
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw komputerowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

30/07/2021
S146
https://ted.europa.eu/TED

5 / 15

Dz.U./S S146
30/07/2021
385816-2021-PL

6 / 15

II.2.1)

Nazwa:
Laptop
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Laptop
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akceleratory graficzne
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
Akceleratory graficzne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dyski HDD
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Dyski HDD
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dyski SSD
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Dyski SSD
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwer NAS
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Serwer NAS
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego zgodne z
wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ (zwanego dalej „urządzeniem”).
2. Do przedmiotu zamówienia należy także:
— dostarczenie instrukcji obsługi, sterowników, okablowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia),
— udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania
dotyczące gwarancji zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załącznik nr 1 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostarczenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał następujące dostawy:
1) dla części nr 1 – przynajmniej jedną dostawę komputera o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 PLN brutto;
2) dla części nr 2 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00
PLN brutto;
3) dla części nr 3 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 000,00
PLN brutto;
4) dla części nr 4 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 2 000,00
PLN brutto.
5) dla części nr 5 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000,00
PLN brutto.
6) dla części nr 6 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 3 000, 00
PLN brutto.
7) dla części nr 7 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 4 000,00
PLN brutto.
8) dla części nr 8 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 500,00
PLN brutto.
9) dla części nr 9 – przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 PLN
brutto.
Uwaga:
1. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum
(podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres
faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na
doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków.
2. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał przynajmniej jedną dostawę sprzętu
komputerowego o wartości nie mniejszej niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych części, na które
składa ofertę.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału, o którym
mowa w pkt 2 lit. d musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego
wynika, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie przez
wykonawcę tych zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

30/07/2021
S146
https://ted.europa.eu/TED

11 / 15

Dz.U./S S146
30/07/2021
385816-2021-PL

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 30/11/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00
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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:
XII. Wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 340,00 PLN, w przypadku gdy
wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia.
2. Gdy oferta składna jest tylko na jedną cześć, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na która
składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi:
— część 1 – 600 PLN,
— część 2 – 100 PLN,
— część 3 – 200 PLN,
— część 4 – 190 PLN,
— część 5 – 100 PLN,
— część 6 – 400 PLN,
— część 7 – 600 PLN,
— część 8 – 50 PLN,
— część 9 – 100 PLN.
3. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą i przed upływem terminu na składanie ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule należy wskazać numer postępowania lub nazwę
oraz część, której wadium dotyczy.
6. Wadium można wnosić w następujących formach:
— pieniądzu,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Instytutu Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu: 51 130 1088
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0001 3144 8520 0001, w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone w oryginale lub w postaci
elektronicznej.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwraca wadium w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1–2 i 4–5 ustawy Pzp.
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
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do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „izbą”). Odwołujący przekazuje
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 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
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021
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