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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353896-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Pakiety oprogramowania użytkowego
2020/S 144-353896

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Rymarczyk
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Tel.:  +48 598405364
Faks:  +48 598405380
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
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/pn/apsl_edu
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

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:
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Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów 
eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku
Numer referencyjny: ZP/13/2020

II.1.2) Główny kod CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań częściowych:
Zadanie częściowe nr 1: zakup i dostawa programu (modułu) magazynowego wraz z urządzeniem 
terminalowym;
Zadanie częściowe nr 2: zakup i dostawa programu (modułu) magazyn mobilny;
Zadanie częściowe nr 3: zakup i dostawa programu (modułu) logistyka wraz z urządzeniem terminalowym;
Zadanie częściowe nr 4: zakup i dostawa programu (modułu) obrót towarowy wraz z urządzeniem 
terminalowym, drukarką etykiet oraz materiałami eksploatacyjnymi do drukarki etykiet;
Zadanie częściowe nr 5: zakup i dostawa monitorów wielkoformatowych.
Oprogramowania będące przedmiotem zamówienia dla zadania częściowego nr 1-4 są narzędziami 
wykorzystywanymi w dydaktyce, dzięki którym studenci/tki nabędą praktyczne umiejętności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wszystkie zadania częściowe znajduje się w załączniku nr 3 do 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

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:
Zadanie częściowe nr 1: zakup i dostawa programu (modułu) magazynowego wraz z urządzeniem 
terminalowym
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31224500 Terminale

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakup i dostawa programu (modułu) magazynowego wraz z urządzeniem terminalowym.
Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dla zadania częściowego nr 1 jest narzędziem 
wykorzystywanym w dydaktyce, dzięki któremu studenci/tki nabędą praktyczne umiejętności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji;
b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
b) przedstawił w swojej ofercie opis – informację o oferowanym przedmiocie zamówienia z podaniem 
producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 
4.1. do SIWZ.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z 
przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia 
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W 
takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy 
czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od 
parametrów wskazanych w dokumentacji.
Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 
76-200 Słupsk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielenia wsparcia technicznego dla oprogramowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach projektu „Akademia Pomorska 5 plus-rozwój dla jakości!”, w ramach Programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30200000-1 urządzenia komputerowe
30230000-0 sprzęt związany z komputerami
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
31224500-7 terminale

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie częściowe nr 2: zakup i dostawa programu (modułu) magazyn mobilny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa programu (modułu) magazyn mobilny.
Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dla zadania częściowego nr 2 jest narzędziem 
wykorzystywanym w dydaktyce, dzięki któremu studenci/tki nabędą praktyczne umiejętności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji;
b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
b) przedstawił w swojej ofercie opis – informację o oferowanym przedmiocie zamówienia z podaniem 
producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 
4.1. do SIWZ.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z 
przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia 
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W 
takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy 
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czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od 
parametrów wskazanych w dokumentacji.
Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 
76-200 Słupsk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielenia wsparcia technicznego dla oprogramowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach projektu „Akademia Pomorska 5 plus-rozwój dla jakości!”, w ramach Programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie częściowe nr 3: zakup i dostawa programu (modułu) logistyka wraz z urządzeniem terminalowym
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31224500 Terminale

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakup i dostawa programu (modułu) logistyka wraz z urządzeniem terminalowym.
Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dla zadania częściowego nr 3 jest narzędziem 
wykorzystywanym w dydaktyce, dzięki któremu studenci/tki nabędą praktyczne umiejętności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji;
b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
b) przedstawił w swojej ofercie opis – informację o oferowanym przedmiocie zamówienia z podaniem 
producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 
4.1. do SIWZ.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z 
przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia 
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W 
takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy 
czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od 
parametrów wskazanych w dokumentacji.
Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 
76-200 Słupsk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielenia wsparcia technicznego dla oprogramowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach projektu „Akademia Pomorska 5 plus-rozwój dla jakości!”, w ramach Programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30200000-1 urządzenia komputerowe
30230000-0 sprzęt związany z komputerami
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
31224500-7 terminale

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie częściowe nr 4: zakup i dostawa programu (modułu) obrót towarowy wraz z urządzeniem 
terminalowym, drukarką etykiet oraz materiałami eksploatacyjnymi do drukarki etykiet
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30200000 Urządzenia komputerowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31224500 Terminale
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
30124000 Części i akcesoria do maszyn biurowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zakup i dostawa programu (modułu) obrót towarowy wraz z urządzeniem terminalowym, drukarką etykiet oraz 
materiałami eksploatacyjnymi do drukarki etykiet.
Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dla zadania częściowego nr 4 jest narzędziem 
wykorzystywanym w dydaktyce, dzięki któremu studenci/tki nabędą praktyczne umiejętności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji;
b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
b) przedstawił w swojej ofercie opis – informację o oferowanym przedmiocie zamówienia z podaniem 
producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 
4.1. do SIWZ.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z 
przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia 
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W 
takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy 
czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od 
parametrów wskazanych w dokumentacji.
Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6, 
76-200 Słupsk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielenia wsparcia technicznego dla oprogramowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach projektu „Akademia Pomorska 5 plus-rozwój dla jakości!”, w ramach Programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30230000-0 sprzęt związany z komputerami
30200000-1 urządzenia komputerowe
42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne
30124000-4 części i akcesoria do maszyn biurowych
30236000-2 różny sprzęt komputerowy
31224500-7 terminale

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie częściowe nr 5: zakup i dostawa monitorów wielkoformatowych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
38653400 Ekrany projekcyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, pok. 05, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup i dostawa monitorów wielkoformatowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia dla wszystkich zadań częściowych:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji;
b) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a w przypadku zamówienia 
na zadanie częściowe nr 5 – dokonał wniesienia, rozpakowania, uruchomienia oferowanego przedmiotu 
zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b) przedstawił w swojej ofercie opis – informację o oferowanym przedmiocie zamówienia z podaniem 
producenta, modelu, oznaczeń według formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorach umowy – załącznik 
załącznik nr 4.2. do SIWZ.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami 
wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania.
W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych, należy rozumieć, zgodnie z 
przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia 
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i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W 
takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, przy 
czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od 
parametrów wskazanych w dokumentacji
Zakup i dostawa oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od 
dnia zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i uruchomić pod adresem: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. 
Bohaterów Westerplatte 64, pok. 05, 76-200 Słupsk.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) 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 na zadanie częściowe nr 5 jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dostępna Akademia Pomorska”, w ramach 
Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
30231300-0 monitory ekranowe
38653400-1 ekrany projekcyjne

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 wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorach umowy – załącznik nr 
4.1. do SIWZ dla zadania częściowego nr 1–4 oraz załącznik nr 4.2. do SIWZ dla zadania częściowego nr 5.

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: 28/08/2020
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – pok. 59 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego, ul. Arciszewskiego 22a, 
76-200 Słupsk, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych ustawie pzp zgodnie z art. 24 ust. 1 
pkt. 12–23. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do 
wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie braku podstaw wykluczenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 4 pkt 1 powyżej, 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 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) w ust. 4 pkt. 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data 
wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej.
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.
2. 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 Pzp.
3. 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 Pzp.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Pezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020
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