
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 100/102

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-508

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wbp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-896690db-1ad1-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187489/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 14:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004837/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, akumulatorów, biblioteki taśmowej z
nośnikami i serwera oraz zestawów komputerowych z urządzeniami peryferyjnymi i
oprogramowania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wbp.lodz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniPortal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz
Regulaminie Epuap.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GSK/2/D/PN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego w następującym
zakresie oraz ilościach:

Rodzaj sprzętu Ilość objęta zamówieniem podstawowym Ilość objęta prawem opcji
Komputer 22 6
Monitor 24” 22 6
Komputer przenośny 6 1
Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 1 0
Drukarka laserowa 6 3
Licencja nr 1 28 7
Zasilacz awaryjny 6 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy, przewiduje możliwość
skorzystania 
z opcjonalnego prawa zwiększenia ilości przedmiotu dostawy, na warunkach określonych w
ofercie Wykonawcy, w zakresie przedstawionym w kolumnie trzeciej tabeli, znajdującej się w pkt
II.1 SWZ (prawo opcji). Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w pełnym zakresie lub tylko
w jej części. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli przez
Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa i złożenie zamówienia w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.
W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawcę o planowanym zakresie zamówienia, przy czym
bieg terminu dostawy objętej prawem opcji rozpoczyna się od dnia złożenia takiego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Rodzaj sprzętu Ilość objęta zamówieniem podstawowym Ilość objęta prawem opcji
Komputer 22 6
Monitor 24” 22 6
Komputer przenośny 6 1
Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 1 0
Drukarka laserowa 6 3
Licencja nr 1 28 7
Zasilacz awaryjny 6 3
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ. 
Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy, przewiduje możliwość skorzystania
z opcjonalnego prawa zwiększenia ilości przedmiotu dostawy, na warunkach określonych w
ofercie Wykonawcy, w zakresie przedstawionym w kolumnie trzeciej tabeli, znajdującej się w pkt
II.1 SWZ (prawo opcji). Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w pełnym zakresie lub tylko
w jej części. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli przez
Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa i złożenie zamówienia w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.
W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawcę o planowanym zakresie zamówienia, przy czym
bieg terminu dostawy objętej prawem opcji rozpoczyna się od dnia złożenia takiego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 
1. Zmiany danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób do
kontaktu.
2. Wycofania z dystrybucji modelu sprzętu, który Wykonawca zaoferował w ofercie i
niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model
będący technologicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji gdy model
będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu
pierwotnego, sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych
parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u
Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu
oraz wskazujące model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnianiu
minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 2
dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę sprzętu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi - adres skrytki:
/WBPLodz/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29
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