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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24063-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2014/S 016-024063

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok. 54
Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Magdalena Pluta
20-950 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Faks:  +48 814456730
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.up.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 15
Osoba do kontaktów: Rafał Magdziak
20-950 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 814456647
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24063-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl
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Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z
podziałem na 8 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy:
a) w zakresie części 1, 2 – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii
Rolniczej w Lublinie ul. Głębokiej 28, 20-612 Lublin;
b) w zakresie części 3, 4, 5, 6 – Uczelniane Centrum Informatyki – ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin;
c) w zakresie części 7 – Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – ul. kr. St. Leszczyńskiego 7,
20-069 Lublin;
d) w zakresie części 8 – Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950
Lublin.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z
podziałem na 8 części, zgodnie z załącznikami od 1–8 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 30233141, 30230000, 32500000, 30232110, 48460000, 30232000, 30200000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części.
Szacunkowa wartość bez VAT: 518 828,60 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
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Nazwa: Dostawa urządzeń do transmisji i przetwarzania danych dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych
Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie
1) Krótki opis

Dostawa urządzeń do transmisji i przetwarzania danych dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych
Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1A; 1B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 30233141, 30230000, 32500000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 255 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Gwarancja - minimum 36 miesięcy w trybie NBD (24/7) na elementy:
przełącznik sieciowy, przełącznik konsolowy z ekranem i klawiaturą, macierz dyskowa, ups, dysk twardy 146gb
Sas, dysk twardy 600gb sas, karta sieciowa, moduł transmisji danych, rozwiązanie” do zarządzania siecią,
brama zdalnego dostępu.

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa urządzenia drukującego dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w
Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie
1) Krótki opis

Dostawa urządzenia drukującego dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w
Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2A; 2B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30230000, 30232110

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 660 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie
1) Krótki opis

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 3A; 3B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 48460000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 588,60 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 4
Nazwa: Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie
1) Krótki opis

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 4A; 4B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 48460000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie,
1) Krótki opis

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 5A; 5B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 48460000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 74 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie
1) Krótki opis

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 6A; 6B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 30232000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 150 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
1) Krótki opis
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Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
zgodnie z załącznikiem nr 7A; 7B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
1) Krótki opis

Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z
załącznikiem nr 8A; 8B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 98 530 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1/ Wykonawca zobowiązyje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia przekazania
przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że
przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej.
2/ Gwarancja
- Serwer typ – A - Posiada gwarancję: 5 lat on-site w trybie NBD z bezpośrednim wsparciem producenta oraz
koniecznością pozostawienia u Zamawiającego dysków twardych, w przypadku ich awarii,
-Notebook TYP N1 - : minimum 3 lata on-site w trybie NBD,
-Notebook TYP N1 - : minimum 2 lata.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium
1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:
— w części 1 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)
— w części 2 –1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)
— w części 3 – 160,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100)
— w części 4 – 200,00 PLN (słownie: dwieście zł 00/100)
— w części 5 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
— w części 6 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset zł 00/100)
— w części 7 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100)
— w części 8 – 2 900,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem
wadium w sprawie AZP/PN/p-207/2/2014.
3.1. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na
koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1/ Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, określone w § 6 ust. 1 projektu umowy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2/ Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą w części 8 - w zakresie SERWER TYP A
złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku
od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy
jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu
Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących
wspólnie, tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów”
wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu
firmy).
Każdy z wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/
e).
Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zastosowano numerację z
SIWZ
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
warunki dotyczące:
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5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny
spełniania warunku.
5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: opisane w pkt III.2.3
5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: opisane w pkt III.2.3
5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania
warunku.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.3. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu:
5.3.1. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły
„spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty,
a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o
wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.
5.3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które
są wymagane od podmiotu wiodącego i/lub od każdego z podmiotów występujących wspólnie, z zachowaniem
zasad określonych w pkt 5.3.1.
5.3.3. Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
6.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
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6.1.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych,
osobowych),
6.1.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz.
1661 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot będący podmiotem zbiorowym.
6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o którym mowa powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 ustawy.
Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.2.2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
6.2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.2.1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione w
terminie zgodnie z pkt. 6.2.1 .
6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu
6.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu
art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ.
6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym
postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
6.4.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany
przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.
6.4.2 Wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zależności od
części, na którą Wykonawca składa ofertę (w zakresie określonym w pkt-cie 5.1.2.), zgodnie z formularzem
„Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego
podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Doświadczenie zawodowe”
może być złożony wspólnie.
6.4.3. Dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy, o którym mowa w pkt-cie 6.4.2 zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są:
1/ poświadczenie,
2/ oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane
wspólnie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 6.4.2 oraz 6.4.3 budzą
wątpliwości, zamawiający lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na poparcie doświadczenia zawodowego
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw mogą być złożone wspólnie.
6.4.4. Wykazu osób, w zakresie części 1, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające
kwalifikacja zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu
„Potencjał kadrowy”, stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego
podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Potencjał kadrowy” może być
złożony wspólnie.
6.4.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na poparcie doświadczenia zawodowego
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw mogą być złożone wspólnie.
6.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda:
6.5.1. W zakresie części 1:
1. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane urządzenia aktywne zostały wytworzone zgodnie z normą jakości
ISO 9001 : 2000 lub równoważną,
2. Oświadczenie wykonawcy, że urządzenia aktywne posiadają serwis realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. W ofercie należy
wskazać nazwę firmy serwisującej i dołączyć dokument autoryzacyjny producenta.
6.5.2. W zakresie części 8:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt typu SERWER TYP A oraz notebook TYP N1 posiada serwis
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami
normy ISO 9001.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że Notebook typ N2 posiada certyfikat dla urządzenia IP53 odporności na
zapylenie i zachlapania cieczą. Praca w temperaturze od 0 do 50 ºC
i wilgotności od 5% do 95%.
3. Wyniki benchmarków programu PCMark w postaci wydruków z plików (dopuszcza się wersję anglojęzyczną),
zawierające: wyniki punktowe, identyfikator testu, szczegółowe informacje o testowanym systemie
komputerowym potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie określonym w załączniku 8A.
4. Wyniki benchmarków programu CPUMark w zakresie określonym w załączniku 8A.
5. Oświadczenie Wykonawcy w postaci wydruku, potwierdzającego wynik testu (dopuszcza się wersję
obcojęzyczną), że SERWER osiąga wynik minimum 67 pkt wg testu SPEC® CINT2006.
6. Oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt SERWER jest zgodny z następującym oprogramowaniem:
— Red Hat Enterprise Linux 5.81 x32, x64
— Red Hat Enterprise Linux 6.32 x64
— SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 x64
— SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 x64
— Microsoft Windows Server 2012
6.5.3. Wypełnienie i podpisanie załączników dotyczących opisu technicznego przedmiotu zamówienia w
zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1A i/lub 2A i/lub 3A i/lub
4A i/lub 5A i/lub 6A i/lub 7A i/lub 8A do SIWZ.
6.6. Ponadto oferta Wykonawcy musi zawierać także:
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6.6.1. Wypełnione i podpisane załączników zawierających wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny przez
Wykonawcę, w zależności od części, w której Wykonawca składa ofertę, zgodnych z załącznikami nr 1B i/lub 2B
i/lub 3B i/lub 4B i/lub 5B i/lub 6B i/lub 7B i/lub 8B do SIWZ.
6.6.2. Wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9
do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.
6.6.3. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 i formie określonej w pkt.
8.2. SIWZ.
6.6.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika
sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.
6.6.5. Jeśli Wykonawca złoży ofertę równoważną o nie gorszych parametrach opisanych w SIWZ, na oferowany
przedmiot zamówienia lub podzespołów innego rodzaju niż wymienione w SIWZ, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w celu umożliwienia
Zamawiającemu oceny oferty równoważnej. Należy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych
stosowanych równoważników z załącznika wzorując się odpowiednio we własnym opisie na załączniku 3A i/
lub 4A i/lub 5A i/lub 6A i/lub 7A do specyfikacji zawierającym wymagania techniczno – jakościowe przedmiotu
zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zastosowano numerację z SIWZ
5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
w części 1
Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jednej dostawy sprzętu aktywnego
(typu: switch, router, moduł transmisji, koncentrator VPN) oraz macierzy dyskowych na minimum 170 000,00 zł
brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto)
w części 8
Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –jednej dostawy w zakresie dostawy
notebooków i serwerów o wartości minimum 60 000,00. zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł brutto).
5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
w części 1
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, posługującymi się językiem polskim, a w szczególności:
a) ekspert ds. sieci – 1 osoba posiadająca:
o wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka bądź pokrewne.
o kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem w zakresie konfiguracji infrastruktury sieciowej w
zakresie usług operatorskich ze szczególnym uwzględnieniem protokołów routingu BGP na poziomie eksperta
potwierdzone przez producenta oferowanych urządzeń,
b) specjalista ds. sieci komputerowych - 1 osoba posiadająca:
o wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka bądź pokrewne.
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o kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem w zakresie konfiguracji infrastruktury sieciowej złożonej z
routerów i przełączników na poziomie profesjonalisty potwierdzone przez producenta oferowanych urządzeń.
6.4.2 Wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zależności od
części, na którą Wykonawca składa ofertę (w zakresie określonym w pkt-cie 5.1.2.), zgodnie z formularzem
„Doświadczenie zawodowe” stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego
podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Doświadczenie zawodowe”
może być złożony wspólnie.
6.4.3. Dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy, o którym mowa w pkt-cie 6.4.2 zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są:
1/ poświadczenie,
2/ oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane
wspólnie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 6.4.2 oraz 6.4.3 budzą
wątpliwości, zamawiający lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na poparcie doświadczenia zawodowego
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw mogą być złożone wspólnie.
6.4.4. Wykazu osób, w zakresie części 1, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające
kwalifikacja zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu
„Potencjał kadrowy”, stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego
podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz „Potencjał kadrowy” może być
złożony wspólnie.
6.4.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na poparcie doświadczenia zawodowego
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw mogą być złożone wspólnie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AZP/PN/p-207/2/2014.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 119-202742 z dnia 21.6.2013
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 33-052090 z dnia 12.2.2013

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.3.2014 -
12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej http://up.lublin.pl/szp/ jest
bezpłatna.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ.
Opłata, jakiej można żądać za SIWZ, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).
Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie
nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.3.2014 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.3.2014 - 12:15
Miejscowość:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202742-2013:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52090-2013:TEXT:PL:HTML
http://up.lublin.pl/szp/
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia w części 1,
2, 3, 4, 5, 6 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013, Oś
Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: „Budowa Centrum
Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

VI.3) Informacje dodatkowe
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie:
1/ w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto wynagrodzenia podlega
automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy,
2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 11 umowy,
mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 3 ust. 7 pkt projektu umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –
jeżelizostałyprzesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi sięw terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczeniaspecyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisachwydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniunależytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jegowniesienia. Naorzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skargado sądu, zgodnie zpostanowieniami art. 198a -198 g ustawy Pzp. W postępowaniu toczącym się
wskutekwniesienia skargi stosujesię odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.1.2014

http://www.uzp.dov.pl

