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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Bankowicz
Tel.:  +48 225004471
E-mail: wzp.kg@strazgraniczna.pl 
Faks:  +48 225004707/ +48 225004782
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.strazgraniczna.pl
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
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG
Numer referencyjny: 45/BF/BŁiI/18

II.1.2) Główny kod CPV
30213000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę
operacyjna SG obejmującą dostawę: komputerów stacjonarnych w ilości 43 kpl., ploterów w ilości 15 kpl.,
drukarek laserowych w ilości 27 kpl.,- skanerów dokumentowych w ilości 18 szt. Wykonawca zobowiązany
będzie do umieszczenia na dostarczonym sprzęcie informacji dotyczącej źródła finansowania projektu.
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Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232140
30232110
38520000
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa: Magazyn Biura Łączności i Informatyki w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
Gwarancja i serwis świadczone będą na terytorium Polski w jednostkach organizacyjnych SG.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę
operacyjna SG obejmującą dostawę:
- komputerów stacjonarnych w ilości 43 kpl.
- ploterów w ilości 15 kpl.
- drukarek laserowych w ilości 27 kpl.
- skanerów dokumentowych w ilości 18 szt.
Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na dostarczonym sprzęcie informacji dotyczącej źródła
finansowania projektu.
2.Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Każdy dostarczony przedmiot zamówienia będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 24 miesięczną
gwarancją licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia dokumentów na
potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj..:
- wyniku testu procesora PassMark. Procesor musi osiągnąć w teście PassMark CPU średni wynik min. 10000.
- wyniku testu karty graficznej PassMark. Karta graficzna musi osiągnąć w teście Passmark G3D Mark wynik
min. 4000.
Ww. dokumenty należy złożyć w formie wydruków ze strony internetowej www.passmark.com, zawierających
wynik oferowanego procesora i karty graficznej udostępnionych na tej stronie nie wcześniej niż 10 dni przed
terminem składania ofert.
5.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego
producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć rozwiązania/
produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające

www.passmark.com
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wymagania Zamawiającego co najmniej w tym samym zakresie co rozwiązania/produkty opisane w opisie
przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych rozwiązań/
produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.
5. Przystępując do przetargu Wykonawca, który składa ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 5
000,00 zł, słownie pięć tysięcy złotych.
6. Data rozpoczęcia (początku) obowiązywania zamówienia podana w pkt II.2.7) jest datą orientacyjną.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dysk SSD / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/09/2018
Koniec: 23/11/2018
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: Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – nr projektu PL/2017/PR/0001

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

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: 01/08/2018
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: 29/09/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5.

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:
1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24
ust.1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia wraz z ofertą: a) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”,
przy czym: 1) „JEDZ” należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres email: jedz.kgsg@strazgraniczna.pl , 2) środkiem komunikacji elektronicznej, służącym
złożeniu „JEDZ” przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna; 3) złożenie „JEDZ” wraz z ofertą na nośniku
danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1219 ze zm.);4) instrukcję wypełnienia „JEDZ” oraz edytowalną
wersję formularza „JEDZ” można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia, natomiast instrukcja przygotowania „JEDZ” w wersji elektronicznej (eESPD)
znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl3; 5) w przypadku wspólnego ubiegania

mailto:jedz.kgsg@strazgraniczna.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl3
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się o zamówienie przez Wykonawców, „JEDZ” składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów: a) informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie 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; c) oświadczenia
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne; d) 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e) wymienionych w pkt II.2.4) ppkt
4 na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. 4. Ponadto Wykonawca
musi złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Wykonawcy spoza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacjio
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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