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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118999-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Różny sprzęt komputerowy
2022/S 046-118999

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 573-011-67-75
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. 
Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl 
Tel.:  +48 343784201
Faks:  +48 343784211
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujd.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings
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 wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie
Numer referencyjny: ZP.26.1.19.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
2 Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania.
Zadanie 1: Projektor 1 szt.
Zadanie 2: Pamięć USB (pendrive) 225 szt.
Zadanie 3: Drukarka 3D z jednostką sterującą 1 szt.
Zadanie 4: Laptop 1 szt.
Zadanie 5: Pakiet programów graficznych 4 szt.
3.W zakresie zadania nr 4: W zakresie oferowanego przez Wykonawcę systemu operacyjnego - Licencja na 
dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie) przy jednorazowej 
zapłacie za licencje. W zakresie zadania nr 5: licencja na okres 24 miesięcy
4. Wymagany okres gwarancji: dla zadania nr 1: Gwarancja na projektor 36 miesięcy, gwarancja na źródło 
światła 36 miesięcy lub 10000 h w zależności, które wystąpi wcześniej, dla zadania nr 2, 3 i 4: 24 miesiące
5. Termin realizacji zamówienia:
zadanie 1: 10 dni roboczych
zadanie 2, 3 i 4: 14 dni
zadanie 5: 21 dni
6. Pozostałe warunki realizacji zgodnie z SWZ

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 1: Projektor 1 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Zadanie 1: Projektor 1 szt.
2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w 
załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako 
określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia 
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nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że 
Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji.
4. Wymagany okres gwarancji:
Dla zadania nr 1: Gwarancja na projektor 36 miesięcy, gwarancja na źródło światła 36 miesięcy lub 10000 h w 
zależności, które wystąpi wcześniej
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren 
Częstochowy).
W zakresie zadania nr 1: Wykonawca zobowiązany jest do dostawy projektora, demontażu istniejącego 
projektora i montażu w jego miejsce dostarczonego projektora. Wykonawca dokona montażu projektora 
na istniejącej windzie na wysokości 5,15 m nad podłogą, nie wyższej niż 5,5 m, w auli nr 22. Podłoga z 
przewyższeniem, audytoryjna.
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
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
Okres realizacji zamówienia 10 dni roboczych

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2: Pamięć USB (pendrive) 225 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234600 Pamięć flash

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Zadanie 2: Pamięć USB (pendrive) 225 szt.
2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w 
załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako 
określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia 
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nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że 
Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji.
4. Wymagany okres gwarancji:
Dla zadania nr 2: 24 miesiące
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren 
Częstochowy).
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie nr 2 w zakresie dostawy 200 szt. pamięci USB realizowane jest z projektu: „Uniwersytet dostępny. 
Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w 
UJD" nr POWR.03.05.00-00-A037/19.Zadanie nr 2 w zakresie dostawy 25 szt. pamięci USB realizowane jest z 
projektu: „Projektowanie uniwersalne kluczem do dostępności" POWR.03.04.00-00-KP13/21

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3: Drukarka 3D z jednostką sterującą 1 szt.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Zadanie 3: Drukarka 3D z jednostką sterującą 1 szt.
2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w 
załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako 
określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia 
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nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że 
Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji.
4. Wymagany okres gwarancji:
Dla zadania nr 3: 24 miesiące
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren 
Częstochowy).
W zakresie zadania nr 3: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia drukarki 3D z jednostką sterującą do 
pomieszczenia wskazanego przez osobę upoważnioną do odbioru, uruchomienia urządzenia oraz wdrożenia i 
przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia.
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach projektu Inkubator 4.0

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4: Laptop 1 szt.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Zadanie 4: Laptop 1 szt.
2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w 
załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako 
określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia 
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nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że 
Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji.
4. Wymagana licencja na oprogramowanie:
W zakresie zadania nr 4: W zakresie oferowanego przez Wykonawcę systemu operacyjnego - Licencja na 
dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać użytkowanie bezterminowe (dożywotnie) przy jednorazowej 
zapłacie za licencje.
5. Wymagany okres gwarancji:
Dla zadania nr 4: 24 miesiące
6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren 
Częstochowy).
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie nr 4 realizowane jest w ramach projektu „Znasz-li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa... Polska na 5", w 
ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego"

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5: Pakiet programów graficznych 4 szt.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48322000 Pakiety oprogramowania graficznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiot zamówienia: Zadanie 5: Pakiet programów graficznych 4 szt.
2. Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w 
załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako 
określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji.
4. Wymagana licencja na oprogramowanie:
W zakresie zadania nr 5: licencja na okres 24 miesięcy
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (teren 
Częstochowy).
6. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie nr 5 realizowane jest w ramach projektu: „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans 
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Oś III 
Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
POWR.03.05.00-00-PU34/19

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektami umów stanowiącymi załączniki do SWZ– załącznik nr 4 do 
SWZ dla zadania nr 1, 2, 3, 4 oraz załącznik nr 5 do SWZ dla zadania nr 5

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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2022
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: 06/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 10:00

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. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie artykuł 108 ustęp 1 pkt 1-6 oraz artykuł 109 ustęp 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z zastrzeżeniem artykuł 110 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Ofertę stanowi Formularz oferty wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty w formie elektronicznej (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
3.1. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
3.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, 
których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż 
uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności),
3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w 
Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z artykułem 58 ustawy Pzp),
3.4. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 11 
ustęp 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1913) – jeśli dotyczy,
4. Wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 
pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
(zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest - w wierszu 
oznaczonym znakiem i nazwą postępowania. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania 
platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na 
adres:m.majewska@ujd.edu.pl 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: a
Miejscowość: a
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie. 2. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, 
podpisane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołanie wnosi się w terminie: 3.1. 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 515 ust. 1 lit. a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób; 3.2. 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia – publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej; 3.3. 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1. i 3.2. – od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 4. Postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX 
ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2022
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