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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284529-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2019/S 116-284529

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 225055256
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl 
Faks:  +48 225055275
Kod NUTS: PL911
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:
Dostawa zestawów komputerowych i komputerów przenośnych
Numer referencyjny: ZP/39/18

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia, składającego się z dwóch Części jest dostawa do Biura PFRON wraz z
rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, tj.:

mailto:Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl
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1.1. Część I – Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i monitorów:
1) Zestaw komputerowy stacjonarny, w skład którego wchodzi jednostka centralna, klawiatura, mysz w ilości
184 sztuk;
2) Monitory panoramiczne 27” w ilości 220 sztuk;
3) Monitory panoramiczne 40”- 43” w ilości 4 sztuk;
1.2. Część II – Dostawa laptopów:
1) Laptopy 15” ze stacją dokującą w ilości 71 sztuk;
2) Laptopy 13” - 14” (konwertowalny) w ilości 15 sztuk; zwanego dalej „Sprzętem”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Parametry
określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, z uwzględnieniem aspektów
środowiskowych. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6
do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 250 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i monitorów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Część I – Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i monitorów
1) Zestaw komputerowy stacjonarny, w skład którego wchodzi jednostka centralna, klawiatura, mysz w ilości
184 sztuk;
2) Monitory panoramiczne 27” w ilości 220 sztuk;
3) Monitory panoramiczne 40”- 43” w ilości 4 sztuk; zwanego dalej „Sprzętem”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Parametry
określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego, z uwzględnieniem aspektów
środowiskowych. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w Istotnych
postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego i stanowią
Załącznik nr 6 do SIWZ
3. Sprzęt, o których mowa w pkt 1 musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany, nieregenerowany,
nienaprawiany oraz wolny od wad prawnych i fizycznych.
4. Wykonawca dostarczy Sprzęt wymieniony w pkt 1 w ilościach określonych przez Zamawiającego, na koszt
i ryzyko własne do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji i pomieszczeń Biura PFRON w Warszawie.
Szczegółowy wykaz ilościowy dostaw Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy.
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5. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji - Zamawiający wymaga, aby zaproponowany
w ofercie Sprzęt, o którym mowa w pkt 1 Część I posiadał co najmniej 3 letni tj. 36-miesięczny okres gwarancji
producenta i Wykonawcy realizowany co najmniej na warunkach, o których mowa w § 8 Załącznika nr 6 do
SIWZ.
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia:
1) w przypadku Części I – do 30 dni od dnia zawarcia Umowy;
2. Termin realizacji umowy wynosi do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Okres rękojmi producenta i Wykonawcy dla dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy,
liczone od dnia podpisania ostatniego Protokołu odbioru jakościowego przez Strony bez zastrzeżeń.
1 Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, takich jak: kontrola i
koordynacja prac związanych z prawidłowym dostarczeniem Sprzętu.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych części zamówienia podwykonawcy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
Każdy Wykonawca może składać ofertę całościową na realizację dwóch Części albo ofertę na dowolną Część.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa laptopów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1.2. Część II – Dostawa laptopów
1) Laptopy 15” ze stacją dokującą w ilości 71 sztuk;
2) Laptopy 13” - 14” (konwertowalny) w ilości 15 sztuk;
Zwanego dalej „Sprzętem”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Parametry
określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego,
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Z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
znajduje się w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego i stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Sprzęt, o których mowa w pkt 1 musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany, nieregenerowany,
nienaprawiany oraz wolny od wad prawnych i fizycznych.
4. Wykonawca dostarczy Sprzęt wymieniony w pkt 1 w ilościach określonych przez Zamawiającego, na koszt
i ryzyko własne do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji i pomieszczeń Biura PFRON w Warszawie.
Szczegółowy wykaz ilościowy dostaw Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy.
5. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji - Zamawiający wymaga, aby zaproponowany w
ofercie Sprzęt, o którym mowa w pkt 1 Część II posiadał co najmniej 3 letni tj. 36-miesięczny okres gwarancji
producenta i Wykonawcy realizowany co najmniej na warunkach, o których mowa w § 8 Załącznika nr 6 do
SIWZ.
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia:
2) w przypadku Części II – do 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Termin realizacji umowy wynosi do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Okres rękojmi producenta i Wykonawcy dla dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy,
liczone od dnia podpisania ostatniego Protokołu odbioru jakościowego przez Strony bez zastrzeżeń.
1 Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, takich jak: kontrola i
koordynacja prac związanych z prawidłowym dostarczeniem Sprzętu.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych części zamówienia podwykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Waga / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas pracy na zasilaniu bateryjnym / Waga: 15
Cena - Waga: 60

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
Każdy Wykonawca może składać ofertę całościową na realizację 2 części albo ofertę na dowolną Część.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 002-001654

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
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i monitorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
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: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Infomex Sp. z o.o.
ul. Wesoła 19B
Żywiec
34-300
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 830 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 805 600.80 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa laptopów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/06/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1654-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
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: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe Piomar Sp. z o.o.
Michałowice 169
Pisarzowice
49-314
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 420 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 481 530.24 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Wysokość wadium: dla Części I wynosi 5 000 PLN; dla Części II wynosi 3 000 PLN. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną Część, oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości
równej sumie wartości wadiów przewidzianych dla tych Części np. wysokość wadium na całość zamówienia
wynosi 8 000 PLN. Wartość zabezpieczenia wyniesie 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, z czego
Zamawiający pozostawi po wykonaniu zamówienia 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia i dokumentów na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego wymieniony jest w rozdziale VI SIWZ. Informacje dotyczące RODO zawarte
są w rozdziale VII SIWZ i w formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Wykonawca składa w
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty (dowody) bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje o sposobie
komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów oraz minimalne
wymagania sprzętowe zawarte są w rozdziale VIII SIWZ...

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
15/06/2019

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

