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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318739-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Telefony komórkowe
2014/S 181-318739
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa
Instytucja Gospodarki Budżetowej
ul. Farmaceutów 2
Osoba do kontaktów: Dawid Studencki
31-463 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 728585179
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.czdsigb.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zakupy dla sądownictwa

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Sąd Apelacyjny w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
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Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska
Kod NUTS PL
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych wraz z
zapewnieniem 2 letniej gwarancji urządzeń.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części ze względu na rodzaj telefonów komórkowych:
1) Część A
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ A w ilości sztuk 770
2) Część B
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ B w ilości sztuk 364
3) Część C
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ C w ilości sztuk 366
4) Część D
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ D w ilości sztuk 179
5) Część E
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ E w ilości sztuk 41.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną wymaganych telefonów
komórkowych w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Ilości oraz typ dostarczanych w ramach zamówienia telefonów komórkowych, w rozbiciu na poszczególne
części wraz z wyszczególnieniem jednostek sądownictwa do których mają być dostarczone, wyspecyfikowano
w: Wykazach lokalizacji dostaw, stanowiących Załączniki nr 9A i 9B do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32250000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części ze względu na rodzaj telefonów komórkowych:
1) Część A
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ A w ilości sztuk 770
2) Część B
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ B w ilości sztuk 364
3) Część C
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ C w ilości sztuk 366
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4) Część D
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ D w ilości sztuk 179
5) Część E
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ E w ilości sztuk 41
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część A
1)
Krótki opis
Część A
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ A w ilości sztuk 770
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32250000

3)

Wielkość lub zakres
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ A w ilości sztuk 770

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część B
1)
Krótki opis
Część B Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ B w ilości sztuk 364
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32250000

3)

Wielkość lub zakres
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ B w ilości sztuk 364

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część C
1)
Krótki opis
Część C
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ C w ilości sztuk 366
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32250000

3)

Wielkość lub zakres
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ C w ilości sztuk 366

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Część D
1)
Krótki opis
Część D
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ D w ilości sztuk 179
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32250000

3)

Wielkość lub zakres
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ D w ilości sztuk 179

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Część E
1)
Krótki opis
Część E
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ E w ilości sztuk 41
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32250000

3)

Wielkość lub zakres
Obejmuje dostawy telefonów komórkowych typ E w ilości sztuk 41

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wysokość wadium
Zamawiający wymaga wniesienia dla:
1. Części A wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100);
2. Części B wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100);
3. Części C wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100);
4. Części D wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100);
5. Części E wadium w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100);
2. Warunki wnoszenia wadium
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
92 1030 1508 0000 0008 1626 2046 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr ZP-27/2014 część ...”
Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na ww. rachunku bankowym. Potwierdzeniem tej formy
wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Należy podać również numer konta, na które
Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
9. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, winny one
zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego
jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres
związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na
pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej
przepisów ustawy.
10. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust 6 pkt 2-5 ustawy złożyć należy w oryginale w
miejscu wskazanym w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ.
11. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów,
które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania
wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
12. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
13. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 ustawy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wskazane we wzorze umowy

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w
postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
1) Dot.: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
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Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu.
Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2) Dot.: posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał:
- dla części A: co najmniej jedno zamówienie na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż
80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
- dla części B: co najmniej jedno zamówienie na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż
70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
- dla części C: co najmniej jedno zamówienie na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
- dla części D: co najmniej jedno zamówienie na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż
80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
- dla części E: co najmniej jedno zamówienie na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) brutto;
3) Dot.: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu.
Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4) Dot.: sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek dot. sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:
- dla części A: nie mniejszej niż: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto,
- dla części B: nie mniejszej niż: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto,
- dla części C: nie mniejszej niż: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto,
- dla części D: nie mniejszej niż: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto,
- dla części E: nie mniejszej niż: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) brutto,
W przypadku składania ofert częściowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku dla
każdej części odrębnie – składając ofertę na dwie lub więcej części, Wykonawca musi dysponować środkami
finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla poszczególnych
części.
Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania
ww. warunku.
W zakresie dot. sytuacji ekonomicznej Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
5) W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku załączy dokumenty zawierające kwoty
wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów
walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut
NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego
przed dniem, w którym wydano dokument.
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6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.
3. Wymagane dokumenty
1. Każdy z Wykonawców, w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 2, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa są:
a. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 polega na
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, Zamawiający wymaga
przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 1.3 (informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej) dla tego podmiotu.
2. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
8) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 i 2, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 5, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wskazanych w Rozdziale IV pkt 3 ppkt 3.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w ppkt 4, przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
należy przedłożyć:
Uwaga! Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
DLA TELEFONU KOMÓRKOWEGO TYP A
1) Deklaracja zgodności CE oferowanego telefonu;
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2) Karta katalogowa telefonu.
DLA TELEFONU KOMÓRKOWEGO TYP B
1) Deklaracja zgodności CE oferowanego telefonu;
2) Karta katalogowa telefonu.
DLA TELEFONU KOMÓRKOWEGO TYP C
1) Deklaracja zgodności CE oferowanego telefonu;
2) Karta katalogowa telefonu.
DLA TELEFONU KOMÓRKOWEGO TYP D
1) Deklaracja zgodności CE oferowanego telefonu;
2) Karta katalogowa telefonu.
DLA TELEFONU KOMÓRKOWEGO TYP E
1) Deklaracja zgodności CE oferowanego telefonu;
2) Karta katalogowa telefonu.
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia - wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ ,
3) odpowiednie pełnomocnictwa (w szczególności w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 zdanie
2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej – Rozdział V pkt 3 SIWZ).
4. Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2 – 3.4 i 3.6 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.5 i ppkt 3.7 niniejszej SIWZ, składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a) i c) oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ppkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z Sekcja III pkt 2.1)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zgodnie z Sekcja III pkt 2.1)

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z Sekcja III pkt 2.1)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z Sekcja III pkt 2.1)
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-27/2014

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.10.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.10.2014 - 10:15
Miejscowość:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
w Krakowie ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe
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Uzupełnienie informacji o czasie trwania zamówienia: Zamówienie zrealizowane będzie w terminie 4 tygodni od
dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 29 grudnia 2014 r.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławacza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli
ichinteres prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochronyprawnej określone w dziale VI ustawy.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.9.2014
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