
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.srpragapolnoc.pl

Warszawa: ZP/I/5/14 - Dostawa sprz ętu komputerowego dla potrzeb S ądu

Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Numer ogłoszenia: 234527 - 2014; data zamieszczenia : 07.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 03-813

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 509 15 00, faks 22 509 11 64.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.srpragapolnoc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Sąd.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  ZP/I/5/14 - Dostawa sprzętu komputerowego dla

potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) Komputer stacjonarny - 50 sztuk 2)

Monitor ekranowy - 50 sztuk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz techniczny do SIWZ 3. Wymagania zgodne ze

standardami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie: 1) sprzęt winien

spełniać minimalne wymagania techniczne określone w specyfikacjach technicznych - załącznikach nr 1A, 2)

sprzęt winien być oryginalny, fabrycznie nowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z wyposażeniem

zgodnie ze specyfikacją producenta umieszczoną na opakowaniu, spełniający obowiązujące normy Unii

Europejskiej potwierdzone oznakowaniem CE na obudowie, 3) sprzęt winien być objęty gwarancją określoną w

formularzu ofertowym, 4) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi winny być przy dostawie sprzętu, 5) dostawa

winna być zrealizowana w wymaganym terminie, 6) faktura winna być wystawiona po zrealizowaniu całości

dostawy. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 50 sztuk stacji roboczych oraz 50 sztuk monitorów

ekranowych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 1A do siwz 5.

Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub
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równoważne. Za produkt równoważny zostanie uznany sprzęt komputerowy i oprogramowanie, o nie gorszych

parametrach, funkcjonalności oraz posiadający możliwości instalacji w systemie zamawiającego, na który składa

się: Microsoft Active Directory, używane zasady Microsoft GPO, oraz systemy operacyjne Microsoft Windows.

Sąd posiada także aplikacje sądową, która oparta jest o silnik bazy danych Microsoft SQL Server. Termin

realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, iż końcowy termin realizacji

zamówienia upływa z dniem 22.12.2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wysokość wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4.000

PLN (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Warunki wnoszenia wadium 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do 17.11.2014 r. do godz. 08:45. Nie wniesienie

wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2

ustawy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)

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

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 1. Wadium

wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla

Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Citibank Handlowy nr konta: 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, z

adnotacją: Wadium do przetargu - sygnatura sprawy: ZP/I/5/14. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek

polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć

się na rachunku bankowym zamawiającego. 2. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w

siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 03-813 Warszawa,

ul. Terespolska15A, pok. 719. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania

wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na

pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem

wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. 4. W przypadku wnoszenia wadium w

postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w
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gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego 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 2007 r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny

dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub

gwarancji na kwotę wymienioną w pkt 1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla

Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla

potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (sygnatura postępowania: ZP/I/5/14). 5.

Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona

jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego

wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 6. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium

ponosi wykonawca. 7. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje:

Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie ..................... złotych), do

wniesienia, którego zobowiązany jest ................ (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - wykonawców

składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na ............................

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-

Północe w Warszawie. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu

Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty wadium, o której mowa wyżej,

gdy ......................... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - wykonawców składających ofertę

wspólną): 1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stanie się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej), 3) jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o

których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po

jego stronie. Gwarancja obowiązuje od dnia ................... (termin składania ofert) do dnia .................. Gwarant

zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska

15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia

żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu

należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały

warunek lub warunki. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4

ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek

wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została
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wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania

umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje 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. 15. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2)

należy wskazać numer rachunku, na który zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia

(dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni,

czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie

spełnia warunek;

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni,

czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie

spełnia warunek;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni,

czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie

spełnia warunek;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni,

czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie

spełnia warunek;
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni,

czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie

spełnia warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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 POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą okre ślonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:
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inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  ze  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez

Zamawiającego,  należy  przedłożyć:  UWAGA!  Jeżeli  któryś  z  wymaganych  dokumentów  składanych

przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem

na jeżyk polski.  1)  Dot.  monitorów ekranowych:  a)  Certyfikat  lub  wydruk lub  zrzut  ekranu ze  strony

internetowej  http://www.eu-energystar.org  lub  http://www.energystar.gov  potwierdzający,  że oferowane

urządzenie spełnia normę Energy Star co najmniej 5.0 lub równoważną;  b) Deklaracja zgodności CE

oferowanego urządzenia; c) Karta katalogowa urządzenia. 2) Dot. stacji  roboczych: a) Raport z testu

wydajności SYSmark® 2012 PerformanceTest potwierdzający osiągnięcie przez oferowane urządzenie

(w konfiguracji oferowanej) wyniku na poziomie: - SYSmark Rating -co najmniej wynik min. 154 punktów,

- Office Productivity -co najmniej wynik min. 150 punktów, - Media Cration -co najmniej wynik min. 149

punktów,  -  Web  Development  -co  najmniej  wynik  min.  142  punktów,  -  Data/Financial  Analysis  -co

najmniej  wynik  nin.  165  punktów,  -  3D  Modeling  -co  najmniej  wynik  min.  159  punktów,  -  System

Management -co najmniej wynik min. 156 punktów, (dopuszcza się wydruk lub zrzut ekranu ze strony

internetowej  http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html);  b)  Raport  z  testu  wydajności

PassMark CPU Mark potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego urządzenia (w konfiguracji

oferowanej) wyniku na poziomie min. 5068 punktów (dopuszcza się wydruk lub zrzut ekranu ze strony

internetowej: http://www.cpubenchmark.net); c) Raport z testu wydajności karty graficznej potwierdzający

osiągniecie w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 500 punktów (dopuszcza się wydruk lub zrzut

ekranu ze  strony:  http://www.videocardbenchmark.net)  potwierdzający spełnienie  wymogów SIWZ;  d)

Certyfikat  lub  wydruk  lub  zrzut  ekranu  ze  strony  internetowej  http://www.eu-energystar.org  lub

http://www.energystar.gov  potwierdzający,  że  oferowane  urządzenie  spełnia  normę  Energy  Star  co

najmniej  5.0  lub  równoważną;  e)  Deklaracja  zgodności  CE  oferowanego  urządzenia;  f)  Dokument

poświadczający  poprawną  współpracę  oferowanego  modelu  urządzenia  z  systemem  operacyjnym

Windows 7 oraz 8 (dopuszcza się wydruk lub zrzut ekranu ze strony internetowej Microsoft WHCL); g)

Karta katalogowa urządzenia.

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 - 70

2 - Czas realizacji dostawy sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego (nie dłuższy niż 21 dni od

daty podpisania umowy) - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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www.srpragapolnoc.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sąd Rejonowy dla Warszawy

Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15A 03-813 Warszawa pok. 719.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  17.11.2014

godzina 08:45, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie ul. Terespolska 15A 03-813

Warszawa pok. 719.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
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