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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1654-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2019/S 002-001654

Ogłoszenie o zamówieniu

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

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

mailto:Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl
https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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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.: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.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 250 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

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, POLSKA

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. 5.
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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
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 830 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa, POLSKA

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,
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
Kryteria określone poniżej
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.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 420 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie
V. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1a. którzy wykażą, że nie zachodzą wobec nich
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe;
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 2. Na podstawie art. 24aa
ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia
Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy
zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na
podstawie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) złożonego
przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz
z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że
Wykonawca spełnia ww. warunki. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których
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mowa w pkt 1b w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.6.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) dla Części I –- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 PLN
b) dla Części II –- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 PLN
UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wybrane lub wszystkie Części zamówienia
zobowiązany jest do posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości sumy warunków
dla danych Części,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy potwierdzającą spełnianie warunku określonego
w rozdziale V ust. 1 pkt. 1b ppkt. 2) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego
przez Zamawiającego dokumentu, dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który
w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu tj. posiadania środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: dla Części I –- 600 000 PLN, dla Części
II –- 250 000 PLN. UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wybrane lub wszystkie Części
zamówienia zobowiązany jest do posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości sumy
warunków dla danych Części.
Cd.III.1.1) 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy. 8.W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1b winien spełniać co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 9. Warunek określony w pkt 1a powinien
spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.VI. 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.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD (Serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD dostępny na stronie
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów, przy czym
zaleca się stosowanie formatu .pdf. Zaleca się stosowanie narzędzia ESPD. Jednolity dokument, stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ, przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w
formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na Platformie zakupowej Marketplanet i

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl
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na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Instrukcja wypełniania JEDZ jest dostępna na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf. Uwaga: Wypełniając JEDZ w zakresie Części IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
Wykonawca może wypełnić JEDZ wpisując z podziałem na Części dane dotyczące wszystkich Części na które
składa ofertę, jeżeli wymagane dane nie są jednakowe.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej:
a) dla Części I – 2 dostawy sprzętu komputerowego, w tym jednostek centralnych i/lub monitorów o wartości
minimum 600 000 PLN, każda z dwóch dostaw, b) dla Części II – 2 dostawy sprzętu komputerowego, w tym
laptopów o wartości minimum 200 000 PLN, każda z dwóch dostaw;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 1b ppkt. 3) SIWZ, tj.:
a) dla Części I – 2 dostawy sprzętu komputerowego, w tym jednostek centralnych i/lub monitorów o wartości
minimum 600 000 PLN, każda z dwóch dostaw, b) dla Części II – 2 dostawy sprzętu komputerowego, w tym
laptopów o wartości minimum 200 000 PLN, każda z dwóch dostaw. Dostawy powinny być wykonane a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane należycie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały
wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane
należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić
według Załącznika nr 4 do SIWZ.
Cd.III.1.1) Zamawiający zastrzega*, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z
niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle
własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”
Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
— przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego,
— przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego,
— przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769).
* Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (European Single
Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt
5-7 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
www.uzp.gov.pl
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w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z
niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 1)
ustawy składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów oraz dołącza do oferty w formie
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 4, potwierdzające spełnienie przez nie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby i w celu wykazania braku podstaw ich
wykluczenia.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają
okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W przypadkach przewidzianych w SIWZ dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Stron umowy.
Dopuszczalne zmiany opisane są w rozdziale XX SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/02/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/02/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
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Ofertę należy złożyć na Platformie na adres: https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na „Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych” w zakładce
„Oferty"
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych ofert na Platformie zakupowej Marketplanet pod
adresem: https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
„Dostawę zestawów komputerowych i komputerów przenośnych” w zakładce „Oferty” w dniu 6.2.2018 r. o godz.
14:00. Miejsce otwarcia: PFRON Warszawa, ul. Kolejowa 19, pokój nr 306

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

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
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

https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
http://www.uzp.gov.pl
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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:
31/12/2018

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

