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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143398-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 062-143398

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan, Justyna Ziegert
Tel.:  +48 598405327
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Faks:  +48 598405380
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.apsl.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:

mailto:zampub@apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w AP w Słupsku
Numer referencyjny: 323/2019

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w
AP w Słupsku”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1 - Zakup i dostawa zestawu tęczowych tablic (baz skrótów) oraz hashy.
Część 2 - Zakup i dostawa oprogramowania różnego.
Część 3 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 1.
Część 4 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 2.
Część 5 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 3.
Część 6 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 4.
Część 7 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 5.
Część 8 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 6.
Część 9 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 7.
Część 10 - Zakup i dostawa oprogramowania do reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni.
Część 11 - Zakup i dostawa oprogramowania do kontroli komputerów.
Część 12 - Zakup i dostawa oprogramowania do wirtualizacji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 906 840.50 PLN

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:
Zakup i dostawa zestawu tęczowych tablic (baz skrótów) oraz hashy.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Zestaw baz tęczowych tablic oraz hashy wraz z nośnikiem – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.1. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 186.53 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania różnego.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Pakiet oprogramowania biurowego – 209 szt.,
2) Edytor grafiki wektorowej – 11 szt.,
3) Oprogramowanie do analizy wieloczynnikowej i wizualizacji danych z zakresu ekologii – 1 szt.,
4) Projektowanie graficzne typu CAD – 11 szt.,
5) Program do zarządzania klasą – 2 szt.,
6) Oprogramowanie do wykonywania obliczeń, ilustracji graficznych i tworzenia struktur programistycznych – 1
szt.,
7) Oprogramowanie do tworzenia skomplikowanych wzorów matematycznych, chemicznych itp. – 1 szt.,
8) Licencja na użytkownika programu raportów biznesowych – 32 szt.,
9) Program wspomagający proces tłumaczenia – 1 szt.,
10) Oprogramowanie do tablicy interaktywnej – 2 szt.,
11) Oprogramowanie do analizy i badań elektron. nośników danych – 1 szt.,
12) Oprogramowanie do przetwarzania obrazu – 1 szt.,
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13) Oprogramowanie do analizy tel. komórkowych i ich zawartości – 1 szt.,
14) Oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych – 1 szt.,
15) Oprogramowanie do projektowania instalacji fotowoltaicznych – 1 szt.,
16) Oprogramowanie do symulacji systemów solarnych – 1 szt.,
17) Oprogramowanie do planowania i projektowania instalacji grzewczych z pompą ciepła – 1 szt.,
18) Układ nerwowy - program komputerowy – 1 szt.,
19) Anatomia – program komputerowy – 1 szt.,
20) Układ Mięśniowy – program komputerowy – 1 szt.,
21) Program dietetyczny – 4 szt.,
22) Program do symulacji eksperymentów fizjologicznych i farmakologicznych – 1 szt.,
23) Silnik bazy danych – 2 szt.,
24) Oprogramowanie do akwizycji obrazu z mikroskopów – 6 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.2. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 611 721.49 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 1.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego – 10 szt.,
2) Oprogramowania do wirtualizacji systemów – 20 szt.,
3) System operacyjny – 6 szt.,
4) Aplikacja do wirtualizacji systemów operacyjnych – 1 szt.,
5) System operacyjny serwerowy obsługujący komputer – 7 szt.,
6) Licencja dostępowa do serwerów – 50 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.3. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 582.23 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 2.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Aplikacja przeznaczona do odzyskiwania utraconych plików – 1 szt.,
2) Program do kompleksowego zarządzania dyskiem twardym – 1 szt.,
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3) Program odzyskiwania danych z urządzeń pracujący pod Microsoft Windows – 1 szt.,
4) Program do odzyskiwania danych z dysków twardych – 1 szt.,
5) Program do odzyskiwania danych z płyt CD i DVD – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.4. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 049.98 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver.3.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Oprogramowanie graficzno-edycyjne – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.5. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 799.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 4.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Program archiwizacyjny – 1 szt.,
2) Program testowania sieci – 1 szt.,
3) Program monitorowania sieci – 1 szt.,
4) Program administrowania siecią – 1 szt.,
5) Program monitorowania aktywności komputera – 1 szt.,
6) Program do tworzenia diagramów sieciowych – 1 szt.,
7) Program współdzielenia skanera w sieci – 1 szt.,
8) Program do zdalnego zarządzania komputerem – 1 szt.,
9) Program do odzyskiwania danych z dysku – 1 szt.,
10) Program do analizy dysku twardego – 1 szt.,
11) Program do odzyskiwania danych – 1 szt.,
12) Program do tworzenia kopii zapasowych nośników danych – 1 szt.,
13) Program do odzysku kluczy aktywacyjnych – 2 szt.,
14) Program do przetwarzania plików ISO – 2 szt.,
15) Program do odzyskiwania danych ze zniszczonych nośników – 2 szt.,
16) Program do odzysku danych z Microsoft Office – 2 szt.,
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17) Program do monitorowania aktywności użytkowników komputera – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.6. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 376.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 5.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Tworzenie materiałów e-learning w standardzie SCORM – 1 szt.,
2) Program do zarządzania danymi na dysku twardym – 1 szt.,
3) Oprogramowanie do tworzenia materiałów e-learningowych – 2 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.7. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 100.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 6.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Aplikacja służąca do odzyskiwania danych – 1 szt.,
2) Program odzyskiwania danych z nośników – 1 szt.,
3) Aplikacja do odzyskiwania danych z uszkodzonej macierzy RAID – 1 szt.,
4) Program do przeglądania zawartości dysków sieciowych Novell i Linux – 1 szt.,
5) Aplikacja do odzyskiwania danych z urządzeń typu NAS – 1 szt.,
6) Program do odzyskiwania dysków sformatowanych w systemie Windows NTFS – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.8. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 166.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 7.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Program do odzyskiwania danych – 1 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.9. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 998.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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



Dz.U./S S62
28/03/2019
143398-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 18

28/03/2019 S62
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 18

Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania do reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Aplikacja do reagowania w przypadku zagrożeń cyberprzestrzeni – 15 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.10. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 180 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania do kontroli komputerów.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Program kontrolujący użytkowników komputera – 11 szt.,
2) System kontroli komputerów – 1 szt.,
3) Dodatkowe stanowiska klienckie do programu zdalnej kontroli komputerów w firmie – 11 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.11. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 860.22 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania do wirtualizacji.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.12. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przywrócenia oprogramowania/systemu do użytkowania, zgodnie z celem
przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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:
RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków

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

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: nie

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: 07/05/2019
Czas lokalny: 13:00

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: 05/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Akademia Pomorska w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, POLSKA, sala 59 (sala Rady Wydziału
Filologiczno-Historycznego) (I piętro)

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. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 50,00 PLN,
Część 2: 15 000,00 PLN,
Część 3: 700,00 PLN,
Część 4: 80,00 PLN,
Część 5: 200,00 PLN,
Część 6: 450,00 PLN,
Część 7: 300,00 PLN,
Część 8: 60,00 PLN,
Część 9: 20,00 PLN,
Część 10: 5 000,00 PLN,
Część 11: 40,00 PLN,
Część 12: 1 200,00 PLN,
w zależności od części, na realizację której Wykonawca składa swoją ofertę.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Dodatkowo Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia fakultatywne przesłanki
wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie winno zostać złożone w formie jednolitego dokumentu
ESPD (JEDZ). Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu
zamieszczenia niniejszej SIWZ. JEDZ należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia
postępowania w procedurze odwróconej.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia oraz
spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, wskazanych w pkt.
10.3.-10.4. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.6.-.10.8. do SIWZ (wykaz dokumentów i oświadczeń zawarto w sekcji
VII.2) sprostowania - „Inne dodatkowe informacje”.
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści
zawartej umowy w zakresie określonym w pkt. 23.4. SIWZ.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
8.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
8.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1., 2.2., (...) lub 2.12. do
SIWZ w zależności od numeru części, na realizacje której Wykonawca składa swoją ofertę;
8.3. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ;
8.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w
formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym;
8.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia,zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;
8.6. dowód wniesienia wadium.
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
10. W pkt. 2A SIWZ zawarto informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została wprowadzona do
Formularza oferty (zał. 1 do SIWZ).
11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
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11.1.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 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
11.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
11.4. 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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
11.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);
11.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
11.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
12. W celu potwierdzenia, że zaoferowany system, oprogramowanie spełniają wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ oraz załączniku nr od 5.1.do 5.12 do SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona w danej części, zostanie wezwany, w terminie nie krótszym niż 10 dni, do złożenia opisu technicznego
oferowanego produktu. Opis winien zostać przygotowany ze szczegółowością i wg zakresu informacji,
określonego w załączniku nr od 5.1 do 5.12 do SIWZ (wystarczające będzie złożenie wypełnionego i
podpisanego załącznika nr 5.1.-5.12 do SIWZ). Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:
6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę 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.
6.2. 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.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1-6.2 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.
6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2019
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