Licytacja L-69-2010

Ogłoszenie o zamówieniu L-69-2010 - Komputery przenośne

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
Piotr Chmiela, Zarząd Budynków Komunalnych
Adres pocztowy: os.Złotej Jesieni 14
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-828
Tel.: 12 616-61-26, Faks: 12 616-61-29
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

xx-xx-xx

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-13 16:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Komputery przenośne
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:

Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Konfiguracja zestawu: a) technologia mobilna: np. Intel Centrino Duo b) procesor: 2.00 GHz, 2MB
cache c) przekątna ekranu LCD: 17 cali d) nominalna rozdzielczość LCD: 1440 x 900 pikseli e) typ
ekranu: błyszczący (glare) f) wielkość pamięci RAM: 2 048 MB g) pamięci RAM rozszerzalna do: 4
096 MB h) dysk twardy: serial ATA 5400 RPM RAID i) dysk twardy – pojemność: 320 GB (2X160 GB)
j) napęd optyczny: DVD+/-RW DL(Lightscribe) k) karta graficzna: zgodna z DirectX10, SM 4.0,
PureVideo l) karta graficzna - złącza: wyjście video [tv-out] wyjście HDMI wyjście D-Sub m) pamięć
karty graficznej: 512 MB n) karta dźwiękowa: wejście mikrofonu, wejście liniowe stereo o) czytnik
kart pamięci: MS-Pro; SD; xD; MMC; Memory Stiuk p) komunikacja: modem analogowy; WiFi IEEE
802.11a/b/g; LAN 1 Gbps; Bluetooth q) interfejsy: FireWire; 3x USB; ExpressCard r) wyposażenie
dodatkowe: wbudowany mikrofon; pilot zdalnego sterowania; kamera 1.3 Mpix; czytnik linii
papilarnych s) zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
30.21.31.00-6
-

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
14 dni

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

Informacja na temat wadium
Brak

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

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

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
100 % cena

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

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienależycie
3

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

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
Nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje
związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie
zamknięcia licytacji.

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

licytacji elektronicznej

www.zbk.krakow.pl

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

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie
pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie
go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie
http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji
na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania
przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym
duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu
wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed
terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej
będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania
techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka
internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis
elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W
toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje
o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o
cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie
ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 120 000,00
PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Minimalny krok postąpienia: 500,00 PLN brutto
(słownie: pięćset złotych).

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2010-03-13 17:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba ZBK

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-13 16:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-13 16:29:12

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

-

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

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

