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Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

DostawyDostawyDostawyDostawy

Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Bydgoszcz

85-090

Polska

Osoba do kontaktów: Marta Zagrodnik

Tel.: +48 52525-53-21

E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl

Faks: +48 52525-53-19

Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.3) KomunikacjaKomunikacjaKomunikacjaKomunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 

https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:
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Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Bydgoszczy

Numer referencyjny: SZPiFP-20-19

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

30213000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Zamówienie obejmuje 12 zadań: 1) Zadanie nr 1 – Dostawa komputerów 

stacjonarnych klasy PC; 2) Zadanie nr 2 – Dostawa komputerów typu 

serwer; 3) Zadanie nr 3 – Dostawa zintegrowanego komputera PC typu 

„All-In-One”; 4) Zadanie nr 4 – Dostawa komputerów przenośnych typu 

laptop; 5) Zadanie nr 5 – Dostawa komputerów typu tablet; 6) Zadanie nr 6 

– Dostawa monitorów ekranowych LCD; 7) Zadanie nr 7 – Dostawa sprzętu 

peryferyjnego; 8) Zadanie nr 8 – Dostawa oprogramowania biurowego, 

systemowego; 9) Zadanie nr 9 – Dostawa specjalistycznego 

zintegrowanego oprogramowania (A) - informatyka śledcza; 10) Zadanie nr 

10 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne pakiety 

oprogramowania; 11) Zadanie nr 11 – Dostawa specjalistycznego 

oprogramowania (C) – różne pakiety oprogramowania; 12) Zadanie nr 12 – 

Dostawa specjalistycznego oprogramowania (D)– różne pakiety 

oprogramowania

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartośćSzacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych klasy PC

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30213000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1) Zadanie nr 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych klasy PC:

a) Jednostka centralna (konfiguracja A) w ilości 15 sztuk;

b) Jednostka centralna (konfiguracja B) w ilości 4 sztuki;

c) Jednostka centralna (konfiguracja C) w ilości 1 sztuka;

d) Jednostka centralna (konfiguracja D) w ilości 2 sztuki;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność sprzętu / Waga: 7

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

13

Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 2 – Dostawa komputerów typu serwer

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30211100

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – Dostawa komputerów typu serwer w ilości 4 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

20

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 3 – Dostawa zintegrowanego komputera PC typu „All-In-One”

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30213000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – Dostawa zintegrowanego komputera PC typu „All-In-One”:

a) Sprzęt komputerowy PC w ilości 1 sztuka;

b) Oprogramowanie specjalistyczne w ilości 1 licencji;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

20

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 
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zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 4 – Dostawa komputerów przenośnych typu laptop

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30213100

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 – Dostawa komputerów przenośnych typu laptop:

a) Laptop (konfiguracja A) w ilości 3 sztuki;

b) Laptop (konfiguracja B) w ilości 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

13

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność sprzętu / Waga: 7

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis
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II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 5 – Dostawa komputerów typu tablet

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30213200

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 – Dostawa komputerów typu tablet w ilości 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

20

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 6 – Dostawa monitorów ekranowych LCD

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30231300

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA
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II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 – Dostawa monitorów ekranowych LCD:

a) Monitor LCD, LED w ilości 19 sztuk;

b) Monitor 75” LCD, EdgeLED w ilości 1 sztuka;

c) Monitor LCD 29” LED, Anti-Glare w ilości 3 sztuki;

d) Przełącznik KVM w ilości 2 sztuki;

e) Monitor <49-50> LCD, LED w ilości 5 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

20

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 7 – Dostawa sprzętu peryferyjnego

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

30232000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 7 – Dostawa sprzętu peryferyjnego:

a) Urządzenie wolnostojące wielofunkcyjne kolorowe A4/A3 w ilości 3 

sztuki;

b) Drukarka monochromatyczna o technologii druku: laser/LED /atrament 
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w ilości 152 sztuki;

c) Urządzenie wielofunkcyjne z automatycznym podajnikiem, 

laser /LED/atrament, mono w ilości 45 sztuk;

d) Urządzenie wielofunkcyjne z automatycznym podajnikiem, 

laser /LED/atrament, kolorowe w ilości 2 sztuki;

e) Drukarka kolorowa drukarka o technologii druku: laser/LED /atrament w 

ilości 8 sztuk;

f) Drukarka kolorowa drukarka o technologii druku: atrament A3 w ilości 1 

sztuka;

g) Drukarka atramentowa mobilna A4, druk photo w ilości 2 sztuki;

h) Skaner z podajnikiem w ilości 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Waga: 

13

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii elektrycznej / Waga: 7

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 8 – Dostawa oprogramowania biurowego, systemowego

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

48771000

48620000

48610000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 8 – Dostawa oprogramowania biurowego, systemowego w ilości 

647 licencji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 9 – Dostawa specjalistycznego zintegrowanego 

oprogramowania (A) - informatyka śledcza

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

48900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 9 – Dostawa specjalistycznego zintegrowanego 

oprogramowania (A) - informatyka śledcza w ilości 14 licencji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5

Cena - Waga: 95
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II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 10 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne 

pakiety oprogramowania

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

48900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 10 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne 

pakiety oprogramowania w ilości 6 licencji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 11 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (C) – różne 

pakiety oprogramowania

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

48900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 11 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (C) – różne 

pakiety oprogramowania w ilości 10 licencji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznymtechnicznymtechnicznymtechnicznym

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Zadanie nr 12 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (D) – różne 

pakiety oprogramowania

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

48900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

ul. Jagiellońska 92, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

Zadanie nr 12 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (D) – różne 

pakiety oprogramowania w ilości 3 licencji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pomoc techniczna / Waga: 5

Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartośćSzacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupówsystemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowychInformacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznychInformacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo 

Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 

26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

II.2)

III.1) Warunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziałuWarunki udziału

III.1.1)

Strona 12 z 17Dostawy - 107298-2019 - TED Tenders Electronic Daily

2019-03-07https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:107298-2019:TEXT:PL:HT...



Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegozwiązane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: 

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowaSytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweZdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonychInformacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówieniaWarunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącym Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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

zamówieniazamówieniazamówieniazamówienia

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

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

zakupówzakupówzakupówzakupów

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

nie

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/04/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatomwybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału:do udziału:do udziału:do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąMinimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofertWarunki otwarcia ofert

Data: 12/04/2019

Czas lokalny: 10:30
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Miejsce: 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl

Otwarcie następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie 

przycisku - Odszyfruj oferty.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Otwarcie ofert jest jawne.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaInformacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznychInformacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

1. 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 

13 040,00 PLN 

W przypadku składania oferty na poszczególne zadania wadium wynosi:

— dla zadania nr 1: 1 400,00 PLN, - dla zadania nr 2: 640,00 PLN, - dla 

zadania nr 3: 180,00 PLN, - dla zadania nr 4: 220,00 PLN; - dla zadania nr 

5: 20,00 PLN, - dla zadania nr 6: 530,00 PLN, - dla zadania nr 7: 6 500,00 

PLN, - dla zadania nr 8: 2 360,00 PLN; - dla zadania nr 9: 600,00 PLN, - 

dla zadania nr 10: 220,00 PLN, - dla zadania nr 11: 280,00 PLN, - dla 

zadania nr 12: 90,00 PLN.

Pozostałe wymagania, w szczególności dot. form wadium oraz sposobu 

przekazywania określa rozdz.XI SIWZ.

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą 

ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24aa 

ustawy).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert 

wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w 

stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt. 1-8 ustawy.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: oświadczenia lub 

dokumenty o których mowa w § 5 Rozporządzenia.

9. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których 

mowa w § 5 Rozporządzenia składa dokumenty lub oświadczenia, o 

których mowa w §7 Rozporządzenia.
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11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt. 1 

rozporządzenia składa dokument na zasadach określonych w § 8 

rozporządzenia.

12. W nawiązaniu do informacji z sekcji IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres, 

w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu 

składania ofert.

13. Wykonawca załącza do oferty: Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt. 1 SIWZ, pełnomocnictwo 

zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ (jeżeli dotyczy), zobowiązanie 

zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt. 3 SIWZ (jeśli dotyczy) oraz pozostałe 

dokumenty określone w SIWZ.

14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić 

do Ogłoszenia pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej pod 

adresem profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed pływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 

ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.

6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. 

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.

6.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają 

stosowne przepisy Działu VI ustawy.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań UZP

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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