
Poznań: Dostawa stacji roboczych, monitorów, podzespołów

komputerowych, urządzeń aktywnych, oprogramowania, macierzy

dyskowej i przełączników FC dla potrzeb Starostwa Powiatowego w

Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych - VI części

Numer ogłoszenia: 128483 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stacji roboczych, monitorów, podzespołów

komputerowych, urządzeń aktywnych, oprogramowania, macierzy dyskowej i przełączników FC dla potrzeb

Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania ofert częściowych - VI części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

dostawę stacji roboczych, monitorów, podzespołów komputerowych, urządzeń aktywnych, oprogramowania,

macierzy dyskowej i przełączników FC dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z moŜliwością składania

ofert częściowych - VI części. CZĘŚĆ I - dostawa stacji roboczych, monitorów, notebook, podzespołów

komputerowych, CZĘŚĆ II - dostawa sprzętu sieciowego wraz z rękojmią i serwisem urządzeń sieciowych

CZĘŚĆ III - dostawa oprogramowania CZĘŚĆ IV - dostawa podzespołów do serwerów IBM x 3850M2 CZĘŚĆ V

- dostawa macierzy dyskowej CZĘŚĆ VI - dostawa przełącznika.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0,

30.23.72.80-5, 30.23.41.00-9, 30.23.74.60-1, 30.23.75.10-6, 44.32.22.00-5, 30.23.42.00-0, 31.40.00.00-0,

32.42.00.00-3, 48.90.00.00-7, 48.82.00.00-2, 30.23.31.41-1, 30.23.31.90-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część I - 1 940,00 zł.

Część II -1 630,00 zł. Część III - 680,00 zł. Część IV - 1 390,00 zł. Część V - 2 000,00 zł Część VI - 470,00 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/nie

spełnia.
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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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

próbki, opisy lub fotografie

zaświadczenie  podmiotu uprawnionego do kontroli  jakości  potwierdzającego,  Ŝe dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem, osobno do kaŜdej z części

zamówienia na którą Wykonawca zamierza złoŜyć ofertę, wraz ze szczegółową kalkulacją cenową (UWAGA!

Zamawiający wymaga wypełnienia kaŜdej pozycji. Niewypełnienie którejkolwiek z pozycji skutkować będzie

odrzuceniem złoŜonej oferty) oddzielnie dla kaŜdej z VI części przedmiotu zamówienia 2) dokument potwierdzający
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wniesienie wadium; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a)

ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o

udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upowaŜnienie

do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli

kaŜdego z Wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.powiat.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1) w siedzibie Zamawiającego,

pok.103a; 2) listem poleconym za pobraniem; 3) pobrać z ww. strony internetowej. W przypadkach o których

mowa w pkt. 1 i 2 pobierana będzie opłata w wysokosci 13 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010

godzina 11:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch zamkniętych kopertach w Starostwie Powiatowym w

Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002 do dnia 31.05.2010 r., do godz. 11:00..

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 stacji roboczych, monitorów, notebook, podzespołów komputerowych,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stacji roboczych - 40szt.,

monitorów - 15 szt., notebook - 1 szt., podzespołów komputerowych,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0,
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30.23.72.80-5, 30.23.41.00-9, 30.23.74.60-1, 30.23.74.10-6, 44.32.22.00-5, 30.23.42.00-0, 31.40.00.00-0,

30.23.31.90-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu sieciowego wraz z rękojmią i serwisem urządzeń sieciowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu sieciowego wraz z

rękojmią i serwisem urządzeń sieciowych - 9 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.42.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa oprogramowania.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa oprogramowania - 256 SZT..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa podzespoły do serwerów IBM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa podzespoły do serwerów

IBM: 1) Pamięć 8GB (2x4GB) - 6szt., 2) Procesor - 4szt., 3) Karta sieciowa - 2szt.,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Macierz dyskowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa macierzy dyskowej - 1 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przełącznik FC.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przełącznik FC - 2szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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