
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

centrumnowo.kei.pl/index.php?id=262&id2=135 

 

Toruń: Zakup i dostawa serwerów, trasera-routera i innych urządzeń komputerowych 

wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w 

Toruniu 

Numer ogłoszenia: 433058 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy , ul. Władysława Łokietka 

5, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumnowo.kei.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa serwerów, 

trasera-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

przedmiotowego zamówienia polegać będzie na jednorazowej dostawie i montażu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, przedmiotu zamówienia określonego w formularzu ofertowo-cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, na adres: Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, piętro V, Kancelaria.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.24.00.00-9, 72.26.80.00-1, 

72.26.50.00-0, 72.25.32.00-5, 30.23.60.00-2, 48.82.00.00-2, 32.32.20.00-6, 30.30.00.00-0, 

30.23.72.00-1, 30.23.72.80-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

http://centrumnowo.kei.pl/index.php?id=262&id2=135


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 28. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej 

SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej 

SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej 

SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej 

SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej 

SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty następująco: 1) zmiana wynagrodzenia w wyniku odstąpienia od realizacji części 

umowy na wniosek Zamawiającego; 2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie, b) wystąpienia 

okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 4) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian 

wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności 

zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy; 5) siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Zmiany dokonywane będą 

w formie pisemnej aneksem pod rygorem nieważności. W przedstawionych w ust. 2 pkt 2) 

przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. Przesunięcie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://centrumnowo.kei.pl/index.php?id=262&id2=135 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samorządowa Instytucja Kultury, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ul. Wł. Łokietka 5, 

87 - 100 Toruń, piętro V, Kancelaria.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 31.10.2013 godzina 14:50, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, piętro V, 

Kancelaria.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy 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 


