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Ogłoszenie nr 510152341-N-2020 z dnia 13-08-2020 r.
Urząd Gminy: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach
realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach
realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w
ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
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
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565944-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 71000394800000, ul. Domanice 52, 08-113
Domanice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 312 982, e-mail ugdomanice@wp.pl,
faks 256 312 982.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu
nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji
grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
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Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w
ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.0272.7.2020
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. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby
części na które wykonawca może złożyć ofertę - Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na
każdą część zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Część nr 1
pod nazwą „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr
2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”; 2) Część 2 pod nazwą w
ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.
1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 3. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W
ramach nr części 1: dostawa 14 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o parametrach
minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie podstawowe); 2) W ramach
nr części 2: dostawa 18 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych
wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie podstawowe); 3) Zamawiający przewiduje
możliwość zastosowania prawa opcji w części nr 1 postępowania poprzez zwiększenie zakresu
ilościowego zamówienia o dostawę maksymalnie 6 sztuk dodatkowych laptopów wraz z
oprogramowaniem, o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ
(zamówienie wynikające z realizacji przez Zamawiającego prawa opcji); 4) Zamawiający
przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w części nr 2 postępowania poprzez
zwiększenie zakresu ilościowego zamówienia o dostawę maksymalnie 10 sztuk dodatkowych
laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6
do SIWZ (zamówienie wynikające z realizacji przez Zamawiającego prawa opcji). 4. Laptopy
wraz z oprogramowaniem będą wykorzystywane przez uczniów lub nauczycieli do nauki zdalnej
lub stacjonarnej nauki. Po zawarciu Umowy Zamawiający wskaze ile sztuk laptopów wraz z
oprogramowaniem trafi do poszczególnych Szkół. 5. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie
nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody,
kable niezbędne do ich użytkowania. 6. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia
powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że
żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z
bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.
Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie
dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku
polskim. 7. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi
norm określonych obowiązującym prawem. 8. Oferowane laptopy i oprogramowanie muszą
pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 9.
Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na
dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy
wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot
zamówienia do Urzędu Gminy Domanice w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za
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dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną
odpowiedzialność za powstałe szkody. 10. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje także
instalację laptopów i instruktaż dotyczący zainstalowanego na laptopach oprogramowania. 11. Po
dostarczeniu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, sprzęt komputerowy wraz z
oprogramowaniem powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie
wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr
1 do SIWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu
komputerowego lub oprogramowania konieczne było instalowanie dodatkowych elementów
(urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 12.
Dostarczony sprzęt komputerowy musi być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem
napięcia sieciowego w Polsce. 13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt
wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji
zamówienia. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady
przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z
tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 15. W przypadku stwierdzenia,
że dostarczone produkty: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady
i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub 2) nie spełniają wymagań
zamawiającego określonych w załącznikach lub 3) dostarczone produkty nie odpowiadają pod
względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca
wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 16. W przypadku stwierdzenia ww.
okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić
odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz
terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 18. Zamawiający zastrzega minimalny okres
gwarancji dla każdej części zamówienia na minimum 2 lata od dnia odbioru dostawy. Okres ten
może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi
kryterium oceny ofert. 19. Warunki gwarancji: 1) okres gwarancji: minimum 2 lata, chyba że
producent zapewnia dłuższą gwarancję; 2) gwarancja producenta świadczona na miejscu u
klienta; 3) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; 4) dedykowany portal
producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych
komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 5) czas skutecznej
naprawy zgłoszonej wady przedmiotu zamówienia: do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia,
w przypadku niemożliwości dokonania naprawy, w tym terminie Wykonawca dostarczy sprzęt
zastępczy o porównywalnych parametrach, na swój koszt; 6) transport przedmiotu umowy do
miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie
na koszt i ryzyko Wykonawcy; 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę
udostępnionych systemów lub zasobów informatycznych, polegającą w szczególności na
zapewnieniu środków organizacyjnych, technicznych i prawnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność w tym zakresie; 8) serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego powinien być
prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu
komputerowego, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z
pomocy producenta oferowanego sprzętu komputerowego lub jego przedstawiciela,
prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu
Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi
mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela; 9) Zamawiający nie ponosi
kosztów naprawy sprzętu komputerowego (w szczególności usług, części, transportu) dokonanej
w czasie trwania gwarancji i w skutek usterki do której nie przyczynił się czynnik ludzki (tzw.
mechaniczne uszkodzenia typu: zrzucony laptop, pęknięta obudowa, zbity ekran zalana
klawiatura); 10) wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej
przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji
przechodzą na Wykonawcę; 11) rozbudowa sprzętu komputerowego przez pracowników
Zamawiającego (zgodna z możliwościami przewidzianymi przez producenta) nie spowoduje
utraty gwarancji na pozostałe elementy. 20. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane
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zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie
należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań
jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co
najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą
tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie
przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać,
że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w
związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem
potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy
przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie
równoważności. 21. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu
naruszenia art. 29 i 7 PZP, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
22. W związku z tym, że zamówienie dotyczy dostawy, Zamawiający nie konkretyzuje wymagań
określonych w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV: 48700000-5, 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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w
ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca
realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34678.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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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: "ALLTECH" - Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Email wykonawcy: przetargi@alltech.pl
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
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
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42653.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42653.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47208.00
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w
ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu
grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44586.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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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: "ALLTECH" - Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Email wykonawcy: przetargi@alltech.pl
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
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
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54840.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54840.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56250.00
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.

6/6

