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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399822-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Elbląg: Urządzenia komputerowe
2021/S 151-399822

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Krajowy numer identyfikacyjny: 5782490793
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 82-300
Państwo: Polska
E-mail: zp@pwsz.elblag.pl 
Tel.:  +48 556290553
Faks:  +48 556290510
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwsz.elblag.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://pwsz.elblag.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://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Numer referencyjny: ZP/PN/2312/14/1207/2021

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu, w tym:
a) Część I: Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
b) Część II: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
c) Część III: Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Elblągu
d) Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych 
Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)
Szczegółowo zakres zamówienia, w tym szczegółowy opis części zamówienia- parametry urządzeń i 
oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu oraz opis kryteriów oceny równoważności określony został 
w OPZ oraz w Projekcie umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 4). Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot 
zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

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:
Dostawa komputerów przenośnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych w zakresie:
a) Komputer przenośny- laptop model 1 - 12 szt.
b) Komputer przenośny- laptop model 2 - 48 szt.
wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, na 
własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

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: 60
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
„KSZTAŁCENIE 4.0”, nr umowy POWR.03.05.00-00.Z103/18-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
30237460 Klawiatury komputerowe
30237410 Myszka komputerowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w zakresie:
a) Monitor - 35 szt.
b) Jednostka centralna komputera model 1 - 33 szt.
c) Jednostka centralna komputera model 2 - 19 szt.
d) Mysz komputerowa- 14 szt.
e) Klawiatura komputerowa – 14 szt.
f) Tablica interaktywna- 1 szt.
wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, na 
własny koszt i ryzyko Wykonawcy

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
Koniec: 31/03/2022
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: tak
Opis opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia komputerowe, w 
tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, np. monitory, jednostki centralne komputerów, laptopy, urządzenia 
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peryferyjne, w tym myszy komputerowe, klawiatury, podzespoły komputerowe, itp., o wartość nie większą niż 
5% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie 
później niż w okresie realizacji umowy.
c) Rozliczenie usługi w ramach opcji odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w 
ofercie Wykonawcy.
d) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
e) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) nie 
później niż do 31 marca 2022 roku.
f) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci 
się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego 
urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
g) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać 
się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy 
o udzielenie zamówienia.
h) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie 
dłuższy niż 14 dni.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie finansowane jest w ramach Zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr umowy 
MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021r.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa serwera i przełączników sieciowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych w zakresie:
a) Serwer - 1 szt.
b) Przełącznik sieciowy model 1- 1 szt.
c) Urządzenie sieciowe firewall- 1 szt.
d) Przełącznik sieciowy model 2- 2 szt.
e) Szafa rack- 1 szt.
f) Zasilacz UPS- 1 szt.
g) Przełącznica światłowodowa- 1 szt.
wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, na 
własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

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
Koniec: 31/03/2022
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: tak
Opis opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia sieciowe, w tym ujęte w 
OPZ oraz nieujęte w OPZ, np. switche, routery, zasilacze UPS, szafy RACK, itp., o wartość nie większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji. W przypadku nie skorzystania przez 
Zamawiającego z opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie 
później niż w okresie realizacji umowy.
c) Rozliczenie usługi w ramach opcji odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w 
ofercie Wykonawcy.
d) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
e) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) nie 
później niż do 31 marca 2022 roku.
f) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci 
się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego 
urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
g) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać 
się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy 
o udzielenie zamówienia.
h) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie 
dłuższy niż 14 dni.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zamówienie finansowane jest w ramach Zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” nr umowy 
MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji 
i Kariery (SPInKa)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30232110 Drukarki laserowe
38652100 Projektory
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, stanowiącego wyposażenie 
Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), w tym:
a) Komputer przenośny- laptop - 4 szt.
b) Drukarka - 4 szt.
c) Projektor - 4 szt.
d) Program komputerowy przygotowujący do spotkania z pracodawcą - licencja na 10 stanowisk
e) Program komputerowy przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej - licencja na 10 stanowisk
f) Test kompetencji w formie programu komputerowego - licencja na 10 stanowisk
wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacją i konfiguracją na własny koszt 
Wykonawcy z zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XIV.

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: 45
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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„Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, nr umowy RPWM.02.04.01-28-0002/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp, w sytuacjach określonych w paragrafie 10 projektu umowy

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2021
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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Niezwłocznie 
po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o 
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Dokumenty określone w rozdziale VIII SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe,
4) Dokumenty określone w rozdziale VII SWZ, w tym podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, z 
którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dot. 
wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy PZP) - na warunkach i w terminie określonych w rozdziale VII SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.
3. 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. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 
wniosków.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2021
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