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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519155-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe
2018/S 227-519155

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
Warszawa
00-828
Polska
Osoba do kontaktów: PFRON
Tel.:  +48 225055386
E-mail: sow_zamowienia@pfron.org.pl 
Faks:  +48 225055275
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pfron.org.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Fundusz celowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy skanerów wraz z ich instalacją w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Numer referencyjny: ZP/26/18

II.1.2) Główny kod CPV
30216110

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sow_zamowienia@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy skanerów (dalej jako Skanery lub Sprzęt) wraz z ich
instalacją w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (dalej jako JST) znajdujących się na terytorium całego
kraju, w tym:
1. w ramach zamówienia podstawowego - 175 sztuk;
2. w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy (dalej jako Opcja lub prawo opcji) - 75 sztuk.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 408 750.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Terytorium całej Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy skanerów (dalej jako Skanery lub Sprzęt) wraz z ich
instalacją w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (dalej jako JST) znajdujących się na terytorium całego
kraju, w tym:
1.1. w ramach zamówienia podstawowego - 175 sztuk;
1.2. w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy (dalej jako Opcja lub prawo opcji) - 75 sztuk.
Dalej jako Przedmiot Zamówienia lub Sprzęt.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 20 % zamówienia podstawowego wskazanego w pkt 1.1
powyżej tj. 35 sztuk.
3. Uruchomienie prawa opcji, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej następuje poprzez złożenia oświadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W związku z tym, że
celem przedmiotu zamówienia jest wyposażenie w Skanery JST, które rozpoczną eksploatację Systemu
SOW, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia liczby JST
eksploatujących System SOW lub rezygnacji z 20 % zamówienia podstawowego w przypadku zmniejszenia
zakładanej przez Zamawiającego liczby JST korzystającej z Systemu SOW.
4. Zamawiający oświadcza, iż z Zlecenia Dystrybucji w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji
będą kierowane do Wykonawcy nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Umowy
5. Dostawa Sprzętu w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji nastąpi w terminie do 30 dni od
dnia złożenia Zlecenia Dystrybucji, przy czym w sytuacji określonej pkt 4 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować Zlecenie Dystrybucji w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.2.2019 r.
6. Sprzęt dostarczany w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji musi być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wcześniej niż 1.1.2017 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie
wraz z wymaganymi sterownikami oraz niezbędnym osprzętem technicznym i oprogramowaniem.
7. Wykonawca zapewni usunięcie awarii Sprzętu w okresie gwarancyjnym. Okres gwarancji jakości musi
wynosić co najmniej 24 miesiące.
8. Wykonawca zobowiązany jest w Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Formularz Oferty (kolumna C) do
jednoznacznego określenia zaoferowanego w ofercie produktu poprzez jednoznacznie wskazanie producenta
Sprzętu, modelu lub symbolu lub numeru katalogowego.
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9. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w
Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.
10. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
11. Zakres oraz zasady wykonania usług określa Załącznik nr 8 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego dalej jako IPU).
12. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia Umowy do dnia 28.2.2019 r.
2) Dostawy Sprzętu w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji, nastąpią na podstawie Zleceń
Dystrybucji w terminach zgodnych z Harmonogram, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 2 rozdziału V Załącznika
nr 1 do SIWZ, jednak nie dłuższym niż w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego Zlecenia
Dystrybucji, z zastrzeżeniem pkt 3.4. rozdziału III oraz pkt 5.2 ppkt 4 – 5 rozdziału V Załącznika nr 1 do SIWZ.
3) Gwarancja jakości będzie realizowana przez okres zaoferowany przez Wykonawcę w Ofercie jednak nie
krótszy niż 24 miesiące.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwanego
dalej zabezpieczeniem najpóźniej przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania Umowy w
wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegóły w rozdziale XII SIWZ.
14. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Szczegóły w rozdziale XI SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości "G" / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany Czas Naprawy Sprzętu "N" / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Podajnik automatyczny "P" / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość skanowania / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego zamówienia przewiduje prawa opcji, o którym mowa w art. 34
ust. 5 ustawy (dalej jako Opcja lub prawo opcji) polegające na zwiększeniu zamówienia o 75 sztuk.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 20 % zamówienia podstawowego tj. o 35 sztuk.
3. Uruchomienie prawa opcji, o którym mowa w pkt 1 powyżej następuje poprzez złożenia oświadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. W związku z tym, że
celem przedmiotu zamówienia jest wyposażenie w Skanery JST, które rozpoczną eksploatację Systemu
SOW, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia liczby JST
eksploatujących System SOW lub rezygnacji z 20 % zamówienia podstawowego w przypadku zmniejszenia
zakładanej przez Zamawiającego liczby JST korzystającej z Systemu SOW.
4. Zamawiający oświadcza, iż z Zlecenia Dystrybucji w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji
będą kierowane do Wykonawcy nie później niż na 30 dni przed zakończeniem Umowy
5. Dostawa Sprzętu w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji nastąpi w terminie do 30 dni od
dnia złożenia Zlecenia Dystrybucji, przy czym w sytuacji określonej pkt 4 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się
zrealizować Zlecenie
Dystrybucji w terminie nie dłuższym niż do dnia 15.2.2019 r.
6. Sprzęt dostarczany w ramach zamówienia podstawowego jak i prawa opcji musi być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wcześniej niż 1.1.2017 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie
wraz z wymaganymi
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Sterownikami oraz niezbędnym osprzętem technicznym i oprogramowaniem.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POPC.02.01.00-00-0012/15

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków
PFRON”, którego źródło finansowania stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) w wys. 84,62 % oraz środki krajowe z budżetu państwa w wys. 15,38 %

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 113-256774

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KONCEPT Sp. z o.o.
Wodniaków 19
Warszawa
03-992

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256774-2018:TEXT:PL:HTML
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Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 095 832.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 408 750.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony potwierdzi fakt ich
otrzymania.
4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 3 powyżej obowiązku,
Zamawiający uzna, że oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji dotarły do Wykonawcy w dniu i
godzinie jego nadania oraz były czytelne.
Dotyczy sekcji V.2.4 niniejszego ogłoszenia
Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły realizacji umowy wraz z podatkiem VAT wynosi 502
762,50 PLN tj. 408 750,00 PLN + 23% podatku VAT.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej. Wobec
ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) 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. Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 41, poz.
238),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2014 poz. 964).
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.Szczegółowe informacje na temat odwołań zawiera Dział VI ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-828
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018

http://www.uzp.gov.pl

