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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98792-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Części komputerów
2020/S 042-098792

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Lubelska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7120104651
Adres pocztowy: ul. Nadbystrzycka 38 D
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-618
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Mądro
E-mail: bzp@pollub.pl 
Tel.:  +48 815384632
Faks:  +48 815384372
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pollub.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-
zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/

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:
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Politechniki Lubelskiej
Numer referencyjny: KP-272-PNU-13/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:bzp@pollub.pl
www.pollub.pl
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia
https://e-propublico.pl/
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30237100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby
ujednolicenia sprzętu u Zamawiającego, wymianę starego sprzętu i zużytego sprzętu na nowy. Zamówienie
będzie realizowane sukcesywnie na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Zamówienie podzielone jest na 11
części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla wszystkich części.

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:
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe 40 szt., min. 20 szt. + 20 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Drukarka laserowa mono
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Drukarka laserowa mono 30 szt., min. 15 szt. + 15 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Drukarka laserowa kolor
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Drukarka laserowa kolor 30 szt., min. 15 szt. + 15 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dysk przenośny 2,5"
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Dysk przenośny 2,5" 70 szt., min. 35 szt. + 35 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dysk SSD wewnętrzny 2,5"
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Dysk SSD wewnętrzny 2,5" 70 szt., min. 35 szt. + 35 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dysk HDD wewnętrzny 2,5"
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dysk HDD wewnętrzny 2,5" 60 szt., min. 30 szt. + 30 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw klawiatura + mysz bezprzewodowa
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw klawiatura + mysz bezprzewodowa 100 szt., min. 50 szt. + 50 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mysz bezprzewodowa
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Mysz bezprzewodowa 120 szt., min. 60 szt. + 60 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mysz przewodowa
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Mysz przewodowa 170 szt., min. 85 szt. + 85 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Klawiatura przewodowa
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Klawiatura przewodowa 100 szt., min. 50 szt. + 50 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
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podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zewnętrzny napęd optyczny
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30216000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Centralny Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zewnętrzny napęd optyczny 10 szt., min. 5 szt. + 5 szt. prawa opcji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Podane ilości sztuk
obejmują maksymalny poziom ilościowy, jaki Zamawiający może zamówić wykorzystując prawo opcji. Ilością
podstawową, jaką Zamawiający jest zobowiązany zamówić jest ilość 50 %, to jest połowa ilości maksymalnych
podanych w opisie. Realizacja będzie każdorazowo potwierdzana na zleceniach kierowanych do Wykonawcy
wraz z podaniem źródeł finansowania.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na potrzeby realizacji
wybranych projektów.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych: posiadania
doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
— dla części 1: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa urządzeń wielofunkcyjnych lub
podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 50 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami
potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 2: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa drukarek lub podobnego sprzętu,
o wartości nie mniejszej niż: 20 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta
dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 3: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa drukarek lub podobnego sprzętu,
o wartości nie mniejszej niż: 30 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta
dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 4: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa dysków przenośnych lub podobnego
sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 15 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi,
że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 5: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa dysków wewnętrznych lub podobnego
sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 25 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi,
że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 6: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa dysków wewnętrznych lub podobnego
sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 15 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi,
że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 7: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa klawiatur i myszy komputerowych
lub podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 10 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami
potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
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— dla części 8: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa myszy komputerowych lub podobnego
sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 5 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że
ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 9: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa myszy komputerowych lub podobnego
sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 7 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że
ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 10: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa klawiatur komputerowych lub
podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 5 000 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami
potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,
— dla części 11: co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa napędów optycznych lub podobnego
sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 700 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że
ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych dostaw w ramach
jednej umowy. W przypadku złożenia oferty na kilka części Wykonawca może również wykazać dostawę o
łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich części, na które składa ofertę Wykonawca.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt
14 i pkt 16–20 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Powyższe nie ma zastosowania
w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok
zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu,
określony w tym wyroku. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
1. wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty składane wraz
z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy;
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
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należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wraz z ofertą należy przedłożyć zobowiązanie podmiotów
trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;
2. wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) odpis 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. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp –
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat (...)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na
jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały
zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 03/04/2020
Czas lokalny: 12:00
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Biuro Zamówień Publicznych, Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin, POLSKA, pokój nr 5. Otwarcie ofert
następuje poprzez za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
(...) d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
2) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej). Wykonawca zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 ppkt a niniejszej SIWZ,
składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdział VII ust. 2 pkt 1 ppkt b niniejszej
SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
2) dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.
4. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć opis urządzeń technicznych.
Należy w szczególności podać producenta oraz model oferowanego sprzętu oraz typ/producenta/parametry

https://e-ProPublico.pl/
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techniczne elementów składowych. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się
odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie
któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla
pełnomocnika – lidera (nie jest wymagany podpis pełnomocnika – lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. W przedmiotowym postępowaniu
zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona
oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Środkiem komunikacji elektronicznej w
postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem: https://e-ProPublico.pl (dalej jako: „platforma”),
przy czym pełna dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie internetowej http://www.pollub.pl/
pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia. Wykonawca
przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium zgodnie
z zapisami SIWZ. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z ze zm.) przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

https://e-ProPublico.pl
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2020


