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Ogłoszenie nr 500162828-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Gmina Sadkowice: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Sadkowice w ramach projektu
„Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu
rawskiego”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562140-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sadkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 75014848900000, ul. Sadkowice , 96206
Sadkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 156 191, e-mail ug@gminasadkowice.pl, faks
468 156 191.
Adres strony internetowej (url): https://www.gminasadkowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Sadkowice w ramach projektu „Wdrożenie
zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla
Gminy Sadkowice. Zakup realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „WDROŻENIE ZINTEGROWANYCH
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TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W GMINACH POWIATU
RAWSKIEGO” nr RPLD.07.01.02-10-0020/17. Projekt w ramach Osi priorytetowej VII
Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno –
komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę: 1) komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem
systemowym oraz oprogramowaniem biurowym - szt. 8, 2) komputera przenośnego (laptopa)
wraz z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem biurowym – szt. 1, 3)
monitorów – szt. 8, 4) laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego – szt. 1. 3.
Szczegółowe parametry techniczne oraz ilościowe określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ
- opis przedmiotu zamówienia. 4. Użyte nazwy własne w załączniku nr 1 do SIWZ są
przykładowe i służą do określenia parametrów sprzętu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne
spełniające wskazane parametry. Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności”
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowany przez niego
sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wymagania szczegółowe
związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe
wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia; dostawa jest
realizowana na koszt Wykonawcy; produkty będą dostarczone przez Wykonawcę do Urzędu
Gminy w Sadkowicach w dni robocze w godzinach otwarcia urzędu, tj. poniedziałek - piątek
7:30-15:30. 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego podpisanego przez obie strony; protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił
podstawę do wypłaty wynagrodzenia; 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy; 4) Dostarczony sprzęt musi być : a) fabrycznie nowy, wolny od wad i
uszkodzeń oraz nieobciążony prawami osób trzecich; b) dostarczony Zamawiającemu w
oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu; c) oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat
CE lub deklarację zgodności CE. 6. Licencje na dostarczone oprogramowanie Wykonawca
wystawi na Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza udzielenie licencji bezpośrednio przez
producenta. 7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników
dostarczonych urządzeń za pośrednictwem serwisu internetowego. 8. Do wszystkich urządzeń
zgodnie z wymaganiami należy dołączyć wszelkie przewody/kable niezbędne do ich
prawidłowego użytkowania. 9. Okres gwarancji określony w załączniku nr 1 do SIWZ należy
traktować jako minimalny, wymagany przez Zamawiającego. 10. Wymagane jest, żeby serwis
gwarancyjny świadczony był przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta lub
autoryzowanego partnera producenta sprzętu/generalnego dystrybutora w miejscu użytkowania
przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej
jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż do końca
następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku
konieczności wysłania niesprawnego sprzętu do producenta lub do naprawy w siedzibie
autoryzowanego serwisu wysyłkę na koszt własny organizuje Wykonawca. W szczególnych
przypadkach dopuszcza się możliwość bezpośredniego korzystania przez Zamawiającego z
udzielonej gwarancji producenta sprzętu. 12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
zapisami SIWZ. 13. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe; 30213100-8 Komputer przenośny; 30121100-4
Fotokopiarki; 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 14. Oferowane
produkty muszą posiadać certyfikaty i standardy opisane w Załączniku nr 1 do SWIZ Dopuszcza
się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony
do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia. 15. W celu
potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia warunki określone przez Zamawiającego w
załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca dostarczy wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 8 do
SIWZ (wykaz oferowanego sprzętu).
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV: 30213100-8, 30121100-4, 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60833.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Trecom Łódź Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czyżewska 10
Kod pocztowy: 02-908
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 74825.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74825.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74825.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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