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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, REGON:
00000155400000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa dwóch komputerów typu AIO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczne jakie musi spełniać
oferowany sprzęt) znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja asortymentowo-techniczna.
3. Urządzenia powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od
wad materiałowych i prawnych.
4. Urządzenia oraz ich wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Do urządzeń musi być dołączony nośnik ze wszystkimi sterownikami.
6. Zapewnienie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
realizowanego poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu urządzenia - do oferty należy dołączyć link strony.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164) pod warunkiem, iż sprzęt równoważny będzie posiadał takie same lub
lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności
będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone

przez Zamawiającego.
Powyższe dotyczy również równoważności wymaganych Certyfikatów i oznaczeń o których mowa
w niniejszej SIWZ.
8. Przez sprzęt i urządzenia równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie
gorszych niż wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja
asortymentowo-techniczna.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek
znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że
wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od
opisanych.
10. Oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucji zgodnie
z wymaganiami ich odpowiednich producentów.
11. Dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem producenta u Zamawiającego. Żaden z
elementów dostarczonych nie może być plombowany. W ramach napraw nie dopuszcza się
wymiany komponentów składowych urządzeń na gorsze niż dostarczone.
12. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V
?10%, 50Hz.
13. Urządzenia z oznakowaniem CE zgodne z dyrektywami wydanymi przez Komisję Europejską.
Zgodne
z Dyrektywą RoHS.
14. Wymaga się aby komputery posiadały oznaczenie ENERGY STAR w wersji 6.0., poziom
emitowanego hałasu oraz oferowany sprzęt komputerowy, mierzony według normy ISO 7779 i
wykazany według normy ISO 9296
w trybie jałowym (tryb IDLE) nie przekraczał 21 dB.
15. Wraz z dostawą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument wydany przez producenta
poszczególnych przedmiotów zamówienia, poświadczający datę ich produkcji Sprzęt winien być w
momencie dostawy nie starszy niż 120 dni od daty produkcji. Wszystkie urządzenia muszą
podchodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producentów i do oferty należy dołączyć odpowiednie
oświadczenia Wykonawcy.
16. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako nie
gorsze niż podane w SIWZ, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenie lub
oprogramowanie któregokolwiek
z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.
17. Wykonawca załączy do oferty dokument (specyfikację techniczną) potwierdzający spełnianie
przez oferowane urządzenia wszystkich wymagań technicznych. Opisy te muszą jednoznacznie
identyfikować oferowane urządzenia poprzez wskazanie ich modeli symboli katalogowych wg
katalogów producentów.
18. Warunki gwarancji:
18.1. Oferowane urządzenia powinny być objęte 36 - miesięczną gwarancją producenta,
18.2. Dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem w siedzibie Zamawiającego;
18.3. Naprawa musi rozpocząć się najpóźniej 24h od zgłoszenia awarii. W przypadku jeżeli
naprawa musi trwać dłużej niż 24h od jej rozpoczęcia dostawca ma obowiązek w trybie
natychmiastowym dostarczyć zamawiającemu zastępczy sprzęt równoważny z naprawianym na
cały okres trwania naprawy. Przez tryb natychmiastowy rozumie się 24 godziny od momentu
rozpoczęcia naprawy;
18.4. Przez cały okres gwarancji urządzenia muszą zachować nie gorszą niż pierwotna
konfigurację sprzętową.
19. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do
siedziby Użytkownika w wyznaczone miejsce oraz rozładunek. Baza dostawy: franco Użytkownika,
tj. do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Centrum Studiów Zaawansowanych Pl.
Politechniki 1,00-661 Warszawa pokój 152, zgodnie z asortymentem zawartym w Załączniku 6 do
SIWZ w ramach wartości brutto Umowy. tzn. wszystkie koszty i ryzyka do franco ponosi

Wykonawca.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest: dostawa dwóch komputerów typu AIO.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczne jakie musi spełniać
oferowany sprzęt) znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja asortymentowo-techniczna.
3. Urządzenia powinny być produktami wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od
wad materiałowych i prawnych.
4. Urządzenia oraz ich wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Do urządzeń musi być dołączony nośnik ze wszystkimi sterownikami.
6. Zapewnienie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
realizowanego poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu urządzenia - do oferty należy dołączyć link strony.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164) pod warunkiem, iż sprzęt równoważny będzie posiadał takie same lub
lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności
będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
Powyższe dotyczy również równoważności wymaganych Certyfikatów i oznaczeń o których mowa
w niniejszej SIWZ.
8. Przez sprzęt i urządzenia równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie
gorszych niż wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja
asortymentowo-techniczna.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek
znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że
wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od
opisanych.
10. Oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucji zgodnie
z wymaganiami ich odpowiednich producentów.
11. Dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem producenta u Zamawiającego. Żaden z
elementów dostarczonych nie może być plombowany. W ramach napraw nie dopuszcza się
wymiany komponentów składowych urządzeń na gorsze niż dostarczone.
12. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V
?10%, 50Hz.
13. Urządzenia z oznakowaniem CE zgodne z dyrektywami wydanymi przez Komisję Europejską.
Zgodne
z Dyrektywą RoHS.
14. Wymaga się aby komputery posiadały oznaczenie ENERGY STAR w wersji 6.0., poziom
emitowanego hałasu oraz oferowany sprzęt komputerowy, mierzony według normy ISO 7779 i
wykazany według normy ISO 9296
w trybie jałowym (tryb IDLE) nie przekraczał 21 dB.
15. Wraz z dostawą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument wydany przez producenta
poszczególnych przedmiotów zamówienia, poświadczający datę ich produkcji Sprzęt winien być w
momencie dostawy nie starszy niż 120 dni od daty produkcji. Wszystkie urządzenia muszą
podchodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producentów i do oferty należy dołączyć odpowiednie
oświadczenia Wykonawcy.
16. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako nie
gorsze niż podane w SIWZ, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenie lub

oprogramowanie któregokolwiek
z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.
17. Wykonawca załączy do oferty dokument (specyfikację techniczną) potwierdzający spełnianie
przez oferowane urządzenia wszystkich wymagań technicznych. Opisy te muszą jednoznacznie
identyfikować oferowane urządzenia poprzez wskazanie ich modeli symboli katalogowych wg
katalogów producentów.
18. Warunki gwarancji:
18.1. Oferowane urządzenia powinny być objęte 36 - miesięczną gwarancją producenta,
18.2. Dostarczone urządzenia muszą być objęte serwisem w siedzibie Zamawiającego;
18.3. Naprawa musi rozpocząć się najpóźniej 24h od zgłoszenia awarii. W przypadku jeżeli
naprawa musi trwać dłużej niż 24h od jej rozpoczęcia dostawca ma obowiązek w trybie
natychmiastowym dostarczyć zamawiającemu zastępczy sprzęt równoważny z naprawianym na
cały okres trwania naprawy. Przez tryb natychmiastowy rozumie się 24 godziny od momentu
rozpoczęcia naprawy;
18.4. Przez cały okres gwarancji urządzenia muszą zachować nie gorszą niż pierwotna
konfigurację sprzętową.
19. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do
siedziby Użytkownika w wyznaczone miejsce oraz rozładunek. Baza dostawy: franco Użytkownika,
tj. do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Centrum Studiów Zaawansowanych Pl.
Politechniki 1,00-661 Warszawa pokój 152, zgodnie z asortymentem zawartym w Załączniku 6 do
SIWZ w ramach wartości brutto Umowy. tzn. wszystkie koszty i ryzyka do franco ponosi
Wykonawca.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 14 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Termin pĹ atnoĹ ci faktury VAT

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2016-08-08 godzina: 12:00, miejsce: Politechnika Warszawska Dział Zamówień Publicznych Gmach
Biurowy,ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa, klatka A, pokój 204.
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

