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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448460-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Różny sprzęt komputerowy
2021/S 172-448460
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494042
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.zut.edu.pl/wstepne-ogloszenie-informacyjne.html
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa różnego sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby
jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Numer referencyjny: ZP/SK/IV/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (w tym jednostek centralnych
komputerów,urządzeń wielofunkcyjnych,drukarek,komputerów przenośnych,monitorów),oprogramowania
komputerowego oraz różnego sprzętu sieciowego (w tym serwerów,przełączników) na potrzeby jednostek
organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
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
48820000 Serwery
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenie instytucji zamawiającej znajdujące się w Uczelnianym Centrum Informatyki ZUT w Szczecinie
przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu komputerowego (w tym jednostek centralnych
komputerów,urządzeń wielofunkcyjnych,drukarek,komputerów przenośnych,monitorów),oprogramowania
komputerowego oraz różnego sprzętu sieciowego (w tym serwerów,przełączników) na potrzeby jednostek
organizacyjnych ZUT w Szczecinie.Przedmiot zamówienia będzie podzielony na części,z których
każda nazwana będzie w SWZ „Zadaniem”,dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na
każdą z tych części.Wyszczególnienie rodzaju sprzętu w ramach danego Zadania,jego ilość,parametry
techniczne,funkcjonalne lub inne wymagane przez Zamawiającego właściwości minimum dla poszczególnych
Zadań składających się na przedmiot zamówienia określać będzie Załącznik SWZ.Przez używany w
dokumencie SWZ i jej załącznikach zwrot "SPRZĘT"należy rozumieć całość sprzętu, wymagań technicznych
i serwisowych wskazanych w opisie zamówienia Załącznika SWZ w odniesieniu do danego Zadania.Sprzęt
opisany w Załączniku SWZ zostanie opisany również z dodatkowym wyodrębnieniem pod nazwą „podzadanie”.
Ilość podzadań - zwanych w SWZ „podzadaniami” – w ramach każdego z zadań określać będzie Załącznik
SWZ. Podzadanie nie stanowi odrębnego Zadania, lecz jedynie część zamówienia w ramach danego
Zadania.Zamawiający oczekuje dostarczenia SPRZĘTU o określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie
konkretnej marki czy innego rodzaju oznaczenia lub technologii określonego producenta. Znajdujące się w
Załączniku SWZ wskazania na markę, model czy innego rodzaju oznaczenia określonego producenta mają
charakter jedynie przykładowy i nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu
niniejszego zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze
informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie innego
produktu niż wskazany jako przykładowy, pod warunkiem, że będzie odpowiadał parametrom technicznym,
funkcjonalnym i innym podobnym właściwościom minimum wskazanym dla SPRZĘTU w Załączniku SWZ.W
zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi
minimum (odpowiednio dla Zadania/ Zadań, na które składana będzie oferta): 1)Sprzedaż i dostarczenie
Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania/Zadań w miejsce zwane „Miejscem Dostarczenia
Sprzętu”,o którym mowa w SWZ (wymagane jest wniesienie Sprzętu
do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia)2)Zapewnienie Zamawiającemu wolnej od wad
prawnych licencji w odniesieniu do tych elementów SPRZĘTU w tym Zadaniu/Zadaniach, które, stosownie
do Załącznika SWZ wymagają wskazanego tam oprogramowania/innych programów komputerowych. Jeżeli
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treść Załącznika SWZ nie stanowi w konkretnym przypadku inaczej zakres wymaganej licencji obejmuje
licencję pełną i bezterminową. 3)Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany
Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na SPRZĘT w Zadaniu
przez okres nie krótszy niż okres wskazany dla Sprzętu w danym Zadaniu/podzadaniu, w dokumencie SWZ lub
jej załącznikach.4) Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu:•Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia
Zamawiającemu gwarancji (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty),•Instrukcji korzystania i poprawnej
eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) SPRZĘTU,•Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne
do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w SWZ lub Wzorze Umowy wymaganym dla danego Zadania
jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru SPRZĘTU. Szczegółowo zakres i sposób
realizacji niniejszego zamówienia określać będzie Wzór Umowy wyznaczony dla danego Zadania, stosownie do
postanowień SWZ.
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części, o którym mowa w pkt II.2.4, lecz w chwili publikacji
niniejszego wstępnego ogłoszenia informacyjnego zamawiający nie jest w stanie wskazać konkretnie na
ile części zostanie podzielony przedmiot zamówienia, o którym mowa w niniejszym wstępnym ogłoszeniu
informacyjnym.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
07/10/2021

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.8)

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Podaną opcję NIE w sekcji II.1.6 należy czytać w zestawieniu z sekcją II.2.14. Zamawiający przewiduje podział
niniejszego zamówienia na części, ale opcję NIE w sekcji II.1.6 zaznaczył z powodów technicznych formularza,
który wymusza, przy zaznaczeniu opcji TAK podanie ilości części, którą w chwili obecnej (na moment publikacji
niniejszego wstępnego ogłoszenia informacyjnego) nie może dokładnie wskazać. Cena nie będzie jedynym
kryterium udzielenia zamówienia;wszystkie kryteria będą wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
(SWZ). Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Prawo zamówień
publicznych (PZP). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona w ramach danego Zadania/Zadań, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1 ustawy
PZP).
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2021
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