Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://www.ilowa.info.pl
Ogłoszenie nr 17182  2017 z dnia 20170131 r.

Iłowa: Budowa platformy eusług wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla
Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności 
tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w
Gminie Iłowa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Regonalny Program Operacyjny  Lubuskie 2020 na lata 20142020, Oś 2. Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój
społeczeństwa informacyjnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, krajowy numer identyfikacyjny 97077085300000, ul. ul. Żeromskiego
27, 68120

Iłowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 14 00, email w.kaczmarski@ilowa.pl, faks 68 368

14 01.
Adres strony internetowej (URL): www.ilowa.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.ilowa.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.ilowa.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć w Sekretariacie lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej
Adres:
Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68120 Iłowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa platformy eusług wraz z dostawą sprzętu

komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla ludności  tworzenie i
wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”
Numer referencyjny: GKIII.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach
projektu będzie realizowana platforma usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu udostępniania
informacji publicznej. Podczas realizacji projektu zostanie wdrożona platforma eusług – oparta na dwóch
aplikacjach webowych (epodatki i eśmieci) oraz jednej aplikacji mobilnej eIłowa.Realizacja projektu spowoduje
unowocześnienie infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Iłowa poprzez zakup oprogramowania i sprzętu
umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie eusług.

II.5) Główny kod CPV: 724210007
Dodatkowe kody CPV:722126005, 486000004, 805100002, 726110006, 302130005, 488220006,
480000008, 516110008, 302300000
II.6) Całkowita wartość zamówienia

(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 300 000,00
PLN Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.9 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym
okresie, wykonali co najmniej 3 zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto każde zamówienie,
których przedmiotem było wdrożenie platformy usług publicznych enależności zintegrowanej z ePUAP (karty
usług, logowanie profilem zaufanym) i systemami dziedzinowymi (co najmniej podatek rolny, od
nieruchomości, księgowość podatkowa). Każde z zamówienie obejmowało szkolenie dla co najmniej 10
użytkowników wewnętrznych. Wykonali co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem, o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł netto, które zostały zainstalowane w jednostce
samorządu terytorialnego. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu
wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany
będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich
wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia. 6.10 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
zespołem do wykonania i wdrożenia systemu internetowego aplikacji webowych typu eUrząd w skład,
którego będą wchodzić specjaliści posiadający wyższe wykształcenie, wiedzę i kwalifikacje w zakresie : 
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 konsultantami merytorycznymi dla systemu finansowo
podatkowego spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2 letniego
doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń systemów finansowopodatkowych oraz udział w co
najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów.  Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 konsultantami
spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń
systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach
takich systemów.  Wykonawca powinien dysponować co najmniej 2 specjalistami ds. testów spełniającymi
następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów
informatycznych, brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji
publicznej oraz posiada certyfikat ISTQB na poziomie foundation lub wyższy.  Wykonawca powinien
dysponować co najmniej 2 specjalistami ds. wsparcia technicznego spełniającymi następujące wymagania
każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego, brał udział w utrzymaniu co
najmniej 2 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej.  Wykonawca powinien
dysponować co najmniej 4 inżynierami oprogramowania spełniającymi następujące wymagania każdy: posiada
wykształcenie wyższe informatyczne, 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego, brał udział
projektowaniu i budowie co najmniej 3 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji
publicznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wypełniony formularz o braku podstaw do wykluczenia  wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony formularz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wypełniony formularz o spełnieniu kryteriów selekcji – wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
9.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonali
co najmniej 3 zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto każde zamówienie, których

przedmiotem było wdrożenie platformy usług publicznych enależności zintegrowanej z ePUAP (karty usług,
logowanie profilem zaufanym) i systemami dziedzinowymi (co najmniej podatek rolny, od nieruchomości,
księgowość podatkowa). Każde z zamówienie obejmowało szkolenie dla co najmniej 10 użytkowników
wewnętrznych. Wykonali co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o
wartości nie mniejszej niż 40.000 zł netto, które zostały zainstalowane w jednostce samorządu terytorialnego
– wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)
Do oferty składanej na zamówienie wykonawca dostarczy  Zestaw testowy, który należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu  uniemożliwiającym dostęp do zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być opisane: Zestaw testowy dla zamówienia pn.: Budowa platformy eusług wraz z
dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług dla
ludności  tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”.
Zamawiający zbada aplikację zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ W celu wykazania, że sprzęt i
oprogramowanie spełnia wymogi zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 7 do
SIWZ) Wykonawca dostarczy wypełniony Załącznik nr 6  Parametry techniczne dostarczonego sprzętu i
usług. Wykonawca dostarczy: Dla komputerów: a) Wydruk raportu z oprogramowania testującego procesor
lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, pozwalających na
potwierdzenie wartości „Passmark CPU Mark” w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark
Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Procesor dedykowany do pracy w
komputerach typu desktop o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min.
7100 pkt. b) Wydruk ze strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx potwierdzający
spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na
etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone
przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę
spełniają 80plus. c) Wydruk raportu z oprogramowania testującego procesor lub wydruk zawartości ekranu
[Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów wydajnościowych przeprowadzonych na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przeze firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz
włączonych wszystkich urządzaniach. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać wyniki co najmniej:
SYSmark® 2014 PerformanceTest :  SM 2014 Overall RRating – co najmniej wynik 1500 punktów,  Office
Productivity – co najmniej wynik 1100 punktów,  Media Creation – co najmniej wynik 1720 punktów, 
Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1800 punktów. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu,
oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń
stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości,

jasności i kontrastu itp.). Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych
wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące,
komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. d) Wydruk
raportu z oprogramowania testującego kartę graficzną i dźwiękową lub wydruk zawartości ekranu [Print
Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, pozwalających na potwierdzenie wartości „Passmark G3D Mark”
w testach Avarage G3D Mark opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie
http://www.videobenchmark.net_list.php. Karta graficzna osiągająca wydajność mierzoną w „Passmark CPU
Mark” w komputerach typu desktop min. 975 pkt. e) Certyfikat ISO9001 lub równoważny, dla producenta
sprzętu komputerowego. f) Certyfikat EnergyStar 6.0 dla producenta sprzętu komputerowego. g) Deklaracja
właściwości użytkowych producenta. h) Certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć
wydruk ze strony producenta systemu). i) Oświadczenia producenta potwierdzającego partnera serwisowego.
j) Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. k) Oświadczenie
producenta, że w przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. l)
Oświadczenie producenta na Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla
produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO
10434 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyżej 25 gram. m) Wyniki testów głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz
wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynosząca maksymalnie 26 dB. Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczenie producenta potwierdzające
spełnianie tego warunku. n) Wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu
http://www.euenergystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
Dla serwera: a) Pełny protokół testów SPEC poświadczony przez producenta wykazujący, że oferowane
procesory w serwerze osiągają w testach wydajności (dla obsadzonych 2 procesorów) SPECint_rate2006 min.
670 pkt. b) Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu serwerowego, że wszystkie komponenty z których
zbudowanych jest oferowany sprzęt są produktami producenta tego serwera lub są przez niego certyfikowane
oraz są objęte gwarancją producenta z czasem reakcji identycznym co gwarancja na serwer. c) Oświadczenie
producenta oferowanego sprzętu serwerowego, że sprzęt jest fabrycznie nowy oraz, że pochodzi z oficjalnego
kanału dystrybucyjnego w Polsce. d) Karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikacją

wszystkich wymaganych w specyfikacji parametrów oferowanego sprzętu. Informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
15.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: 8 tysięcy
złotych). 15.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 15.3
Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a)
pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.). UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji,
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące
elementy: a) nazwę dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin
ważności gwarancji; e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 15.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 15.5
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w
Iłowej o numerze: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 z dopiskiem „wadium – „Budowa platformy eusług
wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Iłowa” Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego. 15.6 W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż
pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 15.7 Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 15.8 SIWZ.

15.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 15.9 Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15.11 Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 15.7 SIWZ,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

negocjacje z ogłoszeniem) nie

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji na część aplikacyjną

15

Okres gwarancji na część sprzętową

15

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.1 Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany
nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były
znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej
liczby podmiotów zainteresowanych tą procedurą. Taki charakter mają np. zmiana danych związanych z obsługą
administracyjnoorganizacyjną umowy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiana osób
pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia. 22.2 Określając warunki dokonania zmiany
umowy, Strony sporządzają Protokół Negocjacji, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany; b)
uzasadnienie zmiany; c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, o ile występuje; d) wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia, o ile występuje; e) czas wykonania zmiany; f) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 22.3
Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 22.3.1 Zmiana terminu wykonania umowy w
przypadku: a) wystąpienia opóźnień w wykonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe

organy administracji lub podmioty trzecie, niezależne od stron umowy, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b) wystąpienia okoliczności związanych z wdrażaniem przedmiotu
umowy, niezależnych od stron umowy, których doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili
składania oferty; c) konieczności wprowadzenia modyfikacji przyjętych rozwiązań technicznych obejmujących
przedmiot umowy; d) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia w sytuacjach, o których mowa poniżej w pkt.
22.3.2. 22.3.2 Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia jest możliwa w przypadku: a) zmiany sposobu realizacji
zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy; b) w innych przypadkach podanych w umowie. 22.3.3 Zmiana dotycząca realizacji
dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym jest
możliwa, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie
może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności
lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b)
zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
22.3.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT; b)
wprowadzenia zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług, o których mowa powyżej w pkt.
22.3.3. 22.4 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany terminu zakończenia umowy, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 22.5
Złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy od bieżącego wykonywania umowy. 22.6 Po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, Zamawiający w terminie 21 dni roboczych przekazuje Wykonawcy swoje
stanowisko, ewentualnie wyznacza termin spotkania negocjacyjnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

