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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.up.lublin.pl/szp/

Lublin: Dostawa oprogramowania i sprzętu techniki komputerowej dla
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części
Numer ogłoszenia: 57787 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel.
081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania i sprzętu techniki
komputerowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprogramowania i sprzętu
techniki komputerowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części, zgodnie z załącznikami
nr 1-6 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.00.00-0,
30.21.61.10-0, 48.46.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.
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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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w części 1 Wykonawca wykonał z naleŜytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - jedną
dostawę sprzętu komputerowego (tj. komputerów przenośnych, stacjonarnych, urządzeń drukujących) o
wartości minimum 85 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
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 naleŜy przedłoŜyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 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
JeŜeli 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,
Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
inne dokumenty
1. w zakresie części 1 Oświadczenie wykonawcy, Ŝe urządzenia typu: Jednostka centralna komputera KOD B Jednostka centralna komputera KOD A Monitor LCD 22 wide - KOD M1, M2 posiadają
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z
wymaganiami normy ISO 9001. W ofercie naleŜy wskazać nazwę firmy serwisującej i dołączyć dokument
autoryzacyjny producenta. 2. w zakresie części 1 Oświadczenie w postaci wydruku wyników
benchmarków programu PCMark Ventage oraz zawierające: wyniki punktowe, identyfikator testu,
szczegółowe informacje o testowanym systemie komputerowym potwierdzające spełnienie wymagań w
zakresie określonym w załączniku 1 A dla sprzętu typu: Jednostka centralna komputera - KOD B
Jednostka centralna komputera KOD A Notebook - model B ekran 13 Notebook - model C ekran 15,6
Notebook - model D ekran 17 Notebook -model E ekran 15,6 3. Wypełnienie i podpisanie załączników
dotyczących opisu technicznego przedmiotu zamówienia w zaleŜności od części, w której Wykonawca
składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1A i lub 2A i lub 3A i lub 4A i lub 5A do SIWZ.
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. W
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie naleŜy złoŜyć jeden dokument. 2. Wypełnione i
podpisane załączniki zawierające wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny przez Wykonawcę, w zaleŜności
od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1B i/lub 2B i/lub 3B i/lub 4B i/lub 5B
i/lub 6 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika sposób reprezentacji, w formie
opisanej w rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ. 4. Jeśli Wykonawca złoŜy ofertę równowaŜną o nie gorszych parametrach
opisanych w SIWZ, na oferowany przedmiot zamówienia lub podzespołów innego rodzaju niŜ wymienione w SIWZ,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w
celu umoŜliwienia Zamawiającemu oceny oferty równowaŜnej. NaleŜy dołączyć dokładny opis parametrów
technicznych stosowanych równowaŜników z załącznika wzorując się odpowiednio we własnym opisie na
załączniku 1A i/lub 2A i/lub 3A i/lub 4A i/lub 5A i/lub 6 do specyfikacji zawierającym wymagania techniczno jakościowe przedmiotu zamówienia.

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:
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
Dopuszcza się moŜliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: 1/
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto wynagrodzenia podlega
automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy, 2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyŜszej, o której mowa w § 11
umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 3 ust. 7 pkt umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.up.lublin.pl/szp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Sekcja ds. Zamówień
Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54,20-950 Lublin..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015
godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka
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13 pok. 54,20-950 Lublin..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego dla
jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załączniku nr 1A i 1B do
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Długość okresu gwarancji jakości - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Katedry InŜynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa niestandardowego sprzętu
komputerowego dla Katedry InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, zgodnie z załączniku nr 2A i 2B
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Długość okresu gwarancji jakości - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Katedry Chemii Rolnej i
Środowiskowej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa niestandardowego sprzętu
komputerowego dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z załączniku nr 3A i 3B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 80
2. Długość okresu gwarancji jakości - 20

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa niestandardowego monitora dla Katedry Chemii.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa niestandardowego monitora
dla Katedry Chemii, zgodnie z załączniku nr 4A i 4B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Długość okresu gwarancji jakości - 20

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa skanera A3 dla Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa skanera A3 dla Zakładu
Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, zgodnie z załączniku nr 5A i 5B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Długość okresu gwarancji jakości - 20

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawa oprogramowania Statisica lub równowaŜnego dla Katedry InŜynierii i Maszyn
SpoŜywczych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa oprogramowania Statisica lub
równowaŜnego dla Katedry InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych, zgodnie z załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 80
2. Termin płatności - 20
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