
Ogłoszenie nr 648589-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Sukcesywna dostawa sprzętu
komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
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: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy numer 
identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13 , 31157   Kraków, woj. małopolskie, państwo 
Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566. 
Adres strony internetowej (URL): www.asp.krakow.pl 
Adres profilu nabywcy: 



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
uczelnia publiczna 
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) 
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Nie 
www.asp.krakow.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 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty składane są wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert w niniejszym przetargu 
nieograniczonym może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, Biuro 
Rektora i Kanclerza ASP, pokój nr 104, I piętro 

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: Sukcesywna dostawa sprzętu 
komputerowego, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
Numer referencyjny: BZP-3942-45/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń 
peryferyjnych i akcesoriów komputerowych (zwanych dalej również "sprzętem" lub „asortymentem”) 
tj. nowego, kompletnego asortymentu, gotowego do pracy zgodnie z przeznaczeniem, dla różnych 
jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, z podziałem na 2 
części, jak następuje: Część nr 1- komputer stacjonarny - 7 szt., komputer przenośny 15, 6” - 5 szt., 
komputer przenośny 14” - 5 szt., monitor 22” - 10 szt., monitor 24” - 10 szt. Część nr 2 - zestaw 
przewodowy klawiatura + mysz -12 zestawów, zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – 8 
zestawów, mysz bezprzewodowa – 8 szt., mysz przewodowa – 12 szt., klawiatura przewodowa – 12 
szt., dysk przenośny HDD 1 TB- 5 szt., dysk przenośny HDD 500GB – 5 szt., dysk wewnętrzny 1 TB –
3 szt., dysk wewnętrzny SSD 500 GB – 10 szt., pendrive 32 GB – 8 szt., pendrive 16 GB – 7 szt., kabel
HDMI 3m – 9 szt., kabel HDMI 1,5 m – 12 szt., kabel DisplayPort – 6 szt., kabel DisppayPort HDMI - 
7 szt., adapter HDMI – VGA – 6 szt., kabel DisplayPort – mini DisplayPort – 7 szt. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (t.j. na poszczególne części o nr od 1 do 2, które 
zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w załączniku nr 1A do SIWZ - Formularz przedmiotowo- 
cenowy. Sukcesywna dostawa polegać będzie na dostarczaniu sprzętu w transzach, każdorazowo na 
zlecenie pochodzą ce od upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (spełnienie świadczenia w 
częściach/ dostawy częściowe). Przedmiot i wielkość poszczególnych dostaw częściowych zależy od 
bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegóły danej częściowej dostawy będą określane każdorazowo 
w pisemnym zleceniu składanym w trybie określonym w § 5 wzoru umowy – stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem następującego prawa 
opcji (zgodnie w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) leżącego po stronie Zamawiającego, odrębnie dla każdej 



części asortymentowej zdefiniowanej powyżej i szczegółowo opisanej w SIWZ: a) Ilości podane w 
zamówieniu, w tym w załączniku nr 1A do SIWZ "Formularz cenowo-przedmiotowy" są ilościami 
planowanymi, orientacyjnymi dla poszczególnych asortymentów i mogą ulec zmianie. Rzeczywista 
ilość nabywanych asortymentów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy. W 
poszczególnych asortymentach ilości sprzętu faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być 
zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania 
prawa opcji opisanego niżej. b) Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane 
w "Formularzu cenowo-przedmiotowym" - załącznik nr 1A SIWZ (przyszły załącznik nr 2 do umowy),
a łączna maksymalna wartość zamówienia (przyszłej umowy) nie przekroczy wartości oferty (wartości 
określonej w § 3 ust. 1 przyszłej umowy, wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów ujętych w 
"Formularzu cenowo-przedmiotowym". Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do 
realizacji zamówienia na poziomie 40% wartości wynikającej z wyceny wszystkich asortymentów 
zawartych w załączniku nr 1A do SIWZ (przyszły zalącznik nr 2 do umowy) - "Formularz cenowo-
przedmiotowy" (dostawa podstawowa), przy czym równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia 
dostawy w danym asortymencie do 50% jego wartości. Zamawiający nie określa, które konkretnie 
asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości 
asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 50% wartości danego 
asortymentu określonego w przyszłym załączniku nr 2 do umowy „Formularz cenowo-przedmiotowy".
c) Termin obowiązywania i realizacji umowy wynoszący 12 miesięcy może zostać wydłużony 
dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy w 
pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany wartościowy zakres dostawy 
podstawowej określonej w lit. b). O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
najpóźniej 14 dni przed końcem umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin 
końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie 
wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za 
niezrealizowanie dostawy podstawowej i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z 
niezamówieniem co najmniej 40% wartości umowy. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 7 dni, 
Strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę na powyższe. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ „Formularz cenowo - przedmiotowy” oraz załącznik nr 
4 do SIWZ – wzór umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
30236000-2

30213100-6
30213300-8

30231300-0
48900000-7

30234500-3
30237000-9

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 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
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: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od udzielenia 
zamówienia (podpisania umowy) lub do wyczerpania wartości brutto umowy (określonej w § 3 ust. 1 
umowy/ wzoru umowy), w zależności co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem prawa opcji opisanego w 
rozdz. III SIWZ oraz w § 4 ust. 2 umowy/ wzoru umowy. Poszczególne dostawy częściowe będą 
wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, odpowiednio w wymaganym maksymalnym 
terminie: - w części asortymentowej nr 1 – do 14 dni od zlecenia dostawy częściowej, - w części 
asortymentowej nr 2 – do 7 dni od zlecenia dostawy częściowej, z uwzględnieniem zapisów rozdziału 
XIV SIWZ (termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert). Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza
możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia. 
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: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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: 
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 
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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 
Nie 
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: 
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: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
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 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Ofertę stanowi: 1) załącznik nr 1 do
SIWZ – formularz ofertowy, sporządzony wg. załączonego do SIWZ wzoru (wypełniony i podpisany 
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy); 2) załącznik nr 1A 
do SIWZ – formularz cenowo - przedmiotowy, wg. załączonego do SIWZ wzoru (wypełniony i 
podpisany przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy; 
Dokument, o którym mowa w ppkt 2) został opisany w rozdz. VII pkt. 4.1) SIWZ. Wraz z ofertą należy
złożyć : 1) Oświadczenia, o których mowa w pkt VII. 1.1) SIWZ; 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub 
kopia notarialna) - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; Obowiązek złożenia pełnomocnictwa 
dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani s do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3) Dokumenty, z których wynika prawo do 
podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego 
rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r., poz. 570 z pózn. zm.), 
względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: 

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 



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

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: 

Czas trwania: 

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

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

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
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 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
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: 
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: 

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: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
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: 
1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących 
przypadkach: a) zmiany terminu wykonania umowy lub dostawy częściowej, w tym jego przedłużenie 
ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku 
przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, wstrzymanie dostawy częściowej przez 
Zamawiającego, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny w szczególności wywołane 
zawieszeniem produkcji lub wycofaniem z produkcji lub dystrybucji sprzętu określonego w umowie 
wpływające na terminowość dostawy oraz inne spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 9 
(wzoru) umowy; Zmiana ta nie może skutkować obniżeniem parametrów technicznych sprzętu lub 
podwyższeniem wynagrodzenia. b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez 
producenta lub Wykonawcę. Zmiana ta nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia; c) 
poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany
technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w 
sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego 
przez Wykonawcę sprzętu bądź jego elementów. Zmiana ta nie może skutkować podwyższeniem 
wynagrodzenia; d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów; Zmiana ta nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia. e) zmiany
podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku 
zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców; f) zmiany 
postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia 
zakresu przedmiotowego umowy na wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia , obniżenie 
wynagrodzenia umownego, w tym cen jednostkowych, także w przypadku ograniczenia zakresu 
rzeczowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego. 2. W przypadku 
świadczeń wynikających z niniejszej Umowy, których okres realizacji wynosi powyżej 12 miesięcy, 
dopuszczalna jest również zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 1) ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy, 2) zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2017 poz. 847). 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeśli zmiany te będą 



miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego o waloryzację wynagrodzenia, jeśli zmiany o których mowa wyżej wejdą w życie po 
dniu zawarcia umowy. Wysokość wnioskowanej waloryzacji nie może być wyższa, niż faktyczny 
wzrost kosztów wynikający z zaistniałych zmian. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać 
Zamawiającemu, że wnioskowana waloryzacja nie przekracza faktycznego wzrostu kosztów 
wykonywania Umowy wynikającego z zaistniałych zmian. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą: 
1) w przypadku pkt 1 - obowiązywać od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od 
towarów i usług (VAT) i dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota 
wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie; 2) w przypadku pkt 2 i 3 - obowiązywać będą 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian 
o jakich mowa w tych punktach na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej
niż od dnia wprowadzenia w życie przepisów dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. Wszystkie powyższe postanowienia z ust. 1 stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazic zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do obligatoryjnego wyrażenia takiej zgody. 5. Z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie 
przewidzianych, warunkiem dokonania zmian jest zgoda wyrażona w formie określonej w § 12 ust. 3 
(wzoru) umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6. Każda ze Stron przedkładając drugiej 
Stronie propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian wraz z 
uzasadnieniem (w szczególności szacunki dotyczące wpływu zmian na termin realizacji przedmiotu 
umowy oraz ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy), harmonogram wprowadzenia i wykonania 
tych zmian, 2) projekt aneksu do umowy. 7. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 6, Strona 
która ją otrzymała w terminie 10 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w 
tym terminie wystąpi do Strony wnioskującej ze zmodyfikowaną propozycją tych zmian. Do 
modyfikacji zmian mają zastosowanie reguły określone w ust. 6 oraz niniejszym. 8. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 7 przyjmuje się propozycję zmian za odrzuconą. 9.
Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie 
zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego 
jednej ze Stron, a także w sytuacji gdy zajdzie konieczność zmiany osób wskazanych do bieżącej 
współpracy w ramach umowy lub do czynności odbiorowych po stronie Wykonawcy - nastąpią poprzez
przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie, w sposób 
przewidziany w § 10 ust. 1(wzoru) umowy. Brzmienie par. 9 (wzoru) umowy: 1. Przez okoliczności 
siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można 
było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar 
czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. 2. Jeżeli wskutek okoliczności siły 
wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, 
niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady 
dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 3. Bieg terminów określonych w 
niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 
Dodatkowo, zgodnie z par. 4 ust. 2 (wzoru) umowy: Termin obowiązywania i realizacji umowy może 
zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w 



sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany wartościowy zakres 
dostawy podstawowej określonej w lit. b). O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed końcem umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia 
nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca 
może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za 
niezrealizowanie dostawy podstawowej i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z 
niezamówieniem co najmniej 40% wartości umowy. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 7 dni, 
Strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę na powyższe. 
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: 2018-12-03, godzina: 10:00, 
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 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: część asortymentowa nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Przedmiotem zamówienia w części asortymentowej nr 1 jest sukcesywna dostawa sprzętu 
komputerowego tj. nowego, kompletnego asortymentu, gotowego do pracy zgodnie z przeznaczeniem 
dla różnych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: 
komputer stacjonarny - 7 szt., komputer przenośny 15, 6” - 5 szt., komputer przenośny 14” - 5 szt., 
monitor 22” - 10 szt., monitor 24” - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237000-9, 30236000-2, 30213100-6, 30213300-8, 
30231300-0, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Poszczególne dostawy częściowe będą wykonywane na pisemne 
zlecenie Zamawiającego, odpowiednio w wymaganym maksymalnym terminie: - w części 
asortymentowej nr 1 – do 14 dni od zlecenia dostawy częściowej, z uwzględnieniem zapisów rozdziału 
XIV SIWZ (termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert).

Część nr: 2 Nazwa: część asortymentowa nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Przedmiotem zamówieniaw w części asortymentowej nr 2 jest sukcesywna dostawa 
urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych (zwanych dalej również "sprzętem" lub 
„asortymentem”) tj. nowego, kompletnego asortymentu, gotowego do pracy zgodnie z przeznaczeniem,
dla różnych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: 
zestaw przewodowy klawiatura + mysz -12 zestawów, zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – 8 
zestawy, mysz bezprzewodowa – 8 sztuki, mysz przewodowa – 12 szt., klawiatura przewodowa – 12 
szt., dysk przenośny HDD 1 TB- 5 szt., dysk przenośny HDD 500GB – 5 szt., dysk wewnętrzny 1 TB –
3 szt., dysk wewnętrzny SSD 500 GB – 10 szt., pendrive 32 GB – 8 szt., pendrive 16 GB – 7 szt., kabel



HDMI 3m – 9 szt., kabel HDMI 1,5 m – 12 szt., kabel DisplayPort – 6 szt., kabel DisppayPort HDMI - 
7 szt., adapter HDMI – VGA – 6 szt., kabel DisplayPort – mini DisplayPort – 7 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30236000-2, 30234500-3, 30237000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Poszczególne dostawy częściowe będą wykonywane na pisemne 
zlecenie Zamawiającego, odpowiednio w wymaganym maksymalnym terminie: - w części 
asortymentowej nr 2 – do 7 dni od zlecenia dostawy częściowej, z uwzględnieniem zapisów rozdziału 
XIV SIWZ (termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert).


