
Dz.U./S S43
03/03/2021
107220-2021-PL

1 / 16
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Polska-Katowice: Urządzenia komputerowe
2021/S 043-107220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Bankowa 12
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-007
Państwo: Polska
E-mail: justyna.rutkowska-zawada@us.edu.pl 
Tel.:  +48 323591925
Faks:  +48 323592048
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.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:
Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: DZP.381.110.2020.DW

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany 
sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty 
i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3.a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A–J do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 293.34 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część A: tablet graficzny – 2 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów graficznych (2 szt.), zwanych dalej „sprzętem”. Oferowany 
sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty 
i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.).
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
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Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część B: tablet 11” – 1 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletu 11” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt 
powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty i 
aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji:12 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
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czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część C: tablet 11” – 1 szt.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletu 11” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt 
powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty i 
aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
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– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część E: notebook 15,6” – 1 szt.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 15,6” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany 
sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty 
i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 36 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część F: notebook 15,6” – 1 szt.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 15,6” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany 
sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty 
i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część H: notebook 15,6” – 1 szt.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 15,6” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany 
sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty 
i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 36 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część J: monitor 21,5” – 1 szt.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora 21,5” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt 
powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty i 
aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 28 
dni od daty otrzymania zamówienia. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli po zawarciu umowy Zamawiający uzyska potwierdzenie przez MNiSW (Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego), iż sprzęt będący przedmiotem umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej, 
Wykonawca będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część D: notebook 14” – 1 szt.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 14” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt 
powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty i 
aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część G: notebook 15,6” – 1 szt.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 15,6” – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany 
sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty 
i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 
28 dni od daty zawarcia umowy. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 36 miesięcy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
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zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I: komputer PC – 1 szt.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera PC – 1 szt., zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany sprzęt 
powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (min. 2020), posiadać stosowne certyfikaty i 
aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis 
gwarancyjny sprzętu.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do 28 
dni od daty otrzymania zamówienia. (Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
– w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta 
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.)
4. Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie 
podpisania protokołu odbioru.
5. Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wady. (Czas reakcji 
serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny 
czas reakcji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI 
SIWZ.)
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
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Podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty – załącznika 
nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie 
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 227-556514

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Część A: tablet graficzny – 2 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Część B: tablet 11” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Piotr Migda
Adres pocztowy: Opaczewska 7/16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-368
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 230.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 836.37 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Część C: tablet 11” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Piotr Migda
Adres pocztowy: Opaczewska 7/16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-368
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 246.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 001.17 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Część E: notebook 15,6” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
Część F: notebook 15,6” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
Część H: notebook 15,6” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
Część J: monitor 21,5” – 1 szt.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021
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