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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania

Adres pocztowy: ul. Szturmowa 1/3

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 02-678

Państwo: Polska

E-mail: zamowienia@wz.uw.edu.pl

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.wz.uw.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wz.uw.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności

Edukacja

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego

Numer referencyjny: 26/5/2020

II.1.2) Główny kod CPV

30231100 Terminale komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu i 

akcesoriów komputerowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:

Część A

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30231100 Terminale komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-

678 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu 

komputerowego szczegółowo określonego w Załączniku nr 5A do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Okres w dniach: 21

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

Wymagany termin wykonania zamówienia (termin dostawy): do 21 dni.

Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania zamówienia 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część B

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30213000 Komputery osobiste
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-

678 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu i 

akcesoriów komputerowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 5B 

do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Okres w dniach: 21

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

Wymagany termin wykonania zamówienia (termin dostawy): do 21 dni.

Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania zamówienia 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część C

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30213000 Komputery osobiste

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-

678 Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu i 

akcesoriów komputerowych szczegółowo określonych w Załączniku nr 5C 

do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria 

są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

Sekcja IV: Procedura

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Okres w dniach: 21

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

Wymagany termin wykonania zamówienia (termin dostawy): do 21 dni.

Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania zamówienia 40 %.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy, przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik: nr 4A 

do SIWZ – dla części A zamówienia, nr 4BC do SIWZ – dla części B oraz 

części C zamówienia. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych we wzorze.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % 

ceny oferty (brutto) za realizację danej części zamówienia. Wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 08/07/2020

Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/07/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce: 

Siedziba Wydziału Zarządzania UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, 

pok. nr A102, POLSKA

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:

Ofertę składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Składanie oferty odbywa się wyłącznie za 

pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferta złożona w niniejszym postępowaniu musi być zabezpieczona 

wadium w kwocie:

1) 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) – dla części A zamówienia;

2) 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych) – dla części B zamówienia;

3) 500,00 PLN (pięćset złotych) – dla części C zamówienia.

W przypadku, gdy oferta obejmuje więcej niż jedną cześć zamówienia, 

powyższe kwoty podlegają zsumowaniu odpowiednio do zakresu oferty 

(np. w przypadku oferty obejmującej część B i część C zamówienia łączna 

kwota wadium wynosi 4 500,00 PLN).

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 oraz art. 

24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 
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dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekazuje Zamawiającemu przy użyciu poczty elektronicznej lub 

miniPortalu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt V.4 

SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Zasady i terminy wnoszenia odwołań określają przepisy działu VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/06/2020
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