
Licytacja L-150-2017 -  Dostawa licencji na
oprogramowanie

Ogłoszenie o zamówieniu L-150-2017 -  Dostawa licencji na
oprogramowanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa:                             Powiat Poznański -  Magdalena Zajączek, Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres pocztowy: Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-509
Tel.: 618410790 , Faks: 618418823                        
Rodzaj zamawiającego:                             Administracja samorządowa                     

Numer ogłoszenia w BZP: 

503428-N-2017            

Termin otwarcia licytacji: 

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.                     

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji na oprogramowanie
Rodzaj zamówienia: 



Dostawy                         
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa 140 licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government OPEN 1
License No Level (021-10583).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.77.10.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Do 10 dni od dnia podpisania umowy.        

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.             

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie        

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków         

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         



Inne niewymienione dokumenty             

1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie określa
minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w  postępowaniu.  1.2)
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w
zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w
postępowaniu.  2) PODSTAWY WYKLUCZENIA.  Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1
pkt 12 – 23 ustawy oraz 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 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 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 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).   3)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  3.1)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  4)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  4.1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
4.2)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
4.3)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  4.4)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);  4.5) Wykonawcy, w terminie do 3
dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o złożonych wnioskach o dopuszczeniu do
udziału w licytacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823 ). W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dokumenty, o których mowa
powyżej umieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Zamówienia Publiczne. Oświadczenia wykonawcy, o których
mowa powyżej składane są w oryginale.  5) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE POWYŻEJ. 
5.1)wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji; 5.2) pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:  a) dokumenty podpisuje w
imieniu Wykonawcy inna osoba;  b) Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do
pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych



przedstawicieli każdego z Wykonawców.  6) FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.  6.1) Oświadczenia, o
których mowa w ust. 3) i ust. 4) pkt 2), 3), 4) i 5) oraz dokument, o którym mowa w pkt 5.1) muszą
być złożone w oryginale.  6.2) dokument, o którym mowa w pkt 4.1) musi być złożony w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  6.3)Dokument, o którym mowa w pkt 5.2) musi
być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.            

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne         

Nie                     

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena         

Zmiana umowy         

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych                    

Termin związania ofertą         

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)        

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej             



http://www.bip.powiat.poznan.pl/284,ogloszenia-o-prowadzonych-postepowaniach            

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych          

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w
licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed
wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien
przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te
same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania
techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym
Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub
wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej         

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2.
Cena wywoławcza wynosi 193.110,00 złotych brutto 3.Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00
zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest
mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do
jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 500.01 będzie oznaczało
500 zł i 1 grosz). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość
postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5.
System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena
oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył
ofertę korzystniejszą. 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej
zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć
znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista
postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym
dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość
rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/. 8. W
prawej części ekranu znajduje się aktualny czas. Czas ten jest decydujący dla oceny momentu
dokonywania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dane postąpienie zostało
złożone przed zamknięciem licytacji. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z
niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji.        

Minimalna wysokość postąpienia         



500.00 PLN        

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej         

2017-05-22 11:00:00        

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej         

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań, pok. 002        

Termin otwarcia licytacji elektronicznej         

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.                     

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej         

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy         

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.        

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej



umowy w sprawie zamówienia publicznego         

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy, zamieszczonym na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Zamówienia
Publiczne.        

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej         

Nie dotyczy        

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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        


