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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182788-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Komputery osobiste
2021/S 072-182788

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gdański Uniwersytet Medyczny
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 80-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Starula
E-mail: katarzyna.starula@gumed.edu.pl 
Tel.:  +48 583491234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gumed.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
GUM2021ZP0034 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego
Numer referencyjny: GUM2021ZP0034

II.1.2) Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego (przez okres 12 miesięcy).
2. Szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów technicznych sprzętu będącego przedmiotem 
zamówienia oraz okresów i warunków gwarancji określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. Szacunkowe 
ilości sprzętu określono w załącznikach nr 3 do SWZ.
3. Ilości podane w załączniku nr 3 do SIWZ stanowią szacunkowe (planowane) wielkości, jakie Zamawiający 
przewiduje zamówić w trakcie realizacji umowy, nie stanowią podstawy realizacji umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie 
poszczególnych pozycji przed-miotu zamówienia, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do nie-zrealizowania 30 % wartości przedmiotu zamówienia bez konieczności zmiany 
warunków umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30216110 Skanery komputerowe
30231300 Monitory ekranowe
48620000 Systemy operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
30237200 Akcesoria komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczone na terenie Trójmiasta, 
wskazane w dokumentach zamówienia

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zamawiający wymaga, aby:
a) zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej 
eksploatacji;
b) zaoferowany sprzęt był wyprodukowany po 1 stycznia 2021 r.;
c) zaoferowany sprzęt spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie;
d) wszystkie komputery były wyposażone w kabel przyłączeniowy (patchcord) 4 parowy UTP co najmniej kat. 5e 
o dł. 3 m;
e) komputery, monitory, skanery i UPS-y były dostarczane z niezbędnymi kablami podłączeniowymi;
f) komputery i notebooki były dostarczane z zainstalowanym systemem operacyjnym (na dysku obecna partycja 
z narzędziem odzyskiwania systemu operacyjnego) oraz oprogramowaniem biurowym w wersji bez nośnika;
g) Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 3 i 4 do SWZ, tj.:
— dla sprzętu K1, K2, K3, N1, N2, N3, N4, M1, M2, M3 – minimum 36 miesięcy;
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIV 
SWZ.
— dla sprzętu A6 – minimum 36 miesięcy,
— dla sprzętu A1, A3, A4, A5 – minimum 12 miesięcy,
— dla sprzętu A2, A7, A8 – minimum 24 miesiące.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionych formularzy według załącznika nr 3 oraz 
załącznika 4 do SWZ. Formularze należy wypełnić w sposób czytelny, precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. 
Nie załączenie rzeczonych formularzy (zał. 3, 4) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji tabeli (załącznika nr 3 i 4 do SWZ) w celu 
jednoznacznej identyfikacji produktu, tym samym nie dopuszcza się nadawania różnym produktom tego 
samego oznaczenia identyfikacyjnego. Każdy produkt musi posiadać własny indywidualny kod. Oznaczenie 
poprzez nadanie kodów dla jakiejś grupy, serii produktów jest niedopuszczalne.
4. Wykonawca wypełniając załącznik nr 4 do SWZ zobowiązany jest do podania nazwy firmy, producenta 
oferowanego sprzętu lub oprogramowania oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany produkt w 
sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości (symbole podzespołów, model, typ urządzenia, nazwa i wersja 
oprogramowania). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną konkretną wartość. 
Zamawiający nie dopuszcza kopiowania wymaganych parametrów, używania zwrotów „jak wymagane”, 
„zgodnie z wymaganiami Zamawiającego” lub podobnych.
5. Zamawiający, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu sprawdzenia pełnej zgodności parametrów 
oferowanego sprzętu i oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego, wezwie Wykonawców do 
przedstawienia dodatkowych dokumentów, informacji na temat danego produktu w celu jednoznacznego 
określenia i potwierdzenia czy oferowany produkt spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w 
załączniku nr 4 do SWZ.
6. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., a 
także musi spełniać minimalne wymagania techniczne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć sukcesywne (częściowe) dostarczanie przedmiotu 
umowy do jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w terminie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 14:00 na koszt Wykonawcy, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w zgłoszeniu 
przesłanym Wykonawcy.
8. 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt: K1, K2, K3, N1, N2, N3, N4, M1, M2, M3 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy dla zamówień częściowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia 
zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zawarto w zał. 5 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do niniejszego zamówienia 
zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 11/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/05/2021
Czas lokalny: 09:20
Miejsce:
Za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy pzp, Wykonawca składa oświadczenie w 
postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ/jednolity dokument), sporządzonego 
zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ, (standardowy formularz określono w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. – Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 
Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie w postaci 
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ustawy Pzp), tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt. 5 ustawy Pzp), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w rozdz. VII SWZ oraz w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z KRK – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, określonym w art. 108 ust. 
1 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp. Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem;
b) odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
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działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, te powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

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
Faks:  +48 224587800

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
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2021
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