
Ogłoszenie nr 510145367-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. 

Gmina Jabłonka: Dostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na 

terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 561635-N-2020 z dnia 2020-07-14 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, 

woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 

182 652 468. 

Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy 

Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+. 



Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RINT.271.1.11.2020 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy 

II.3) 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: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup i dostawę: a) 40 szt. nowych komputerów przenośnych - 

laptopów (w ramach zamówienia podstawowego gwarantowanego) b) maksymalnie 3 szt. nowych 

komputerów przenośnych - laptopów (w ramach prawa opcji) - do wykorzystania edukacyjnego dla 

uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka; w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn. "Zdalna 

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, – zwany w 

dalszej części umowy sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.(Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ). 

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, zwiększającego zakres 

zamówienia o dostawę maksymalnie 3 dodatkowych sztuk laptopów. Zastosowanie prawa opcji 

uzależnione jest od końcowej ceny ofertowej uzyskanej w wyniku postępowania, oraz limitowane jest 

wysokością środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem 

opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego, a jego 

parametry muszą być identyczne z urządzeniami oferowanymi w ramach zamówienia podstawowego 

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o 

którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp. 2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na 

zwiększeniu ilości sprzętu (maksymalnie 3 szt. laptopów) poprzez złożenie przez Zamawiającego 

jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w 

ofercie Wykonawcy. 3) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem 

Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy 

żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu 

zamówienia. • oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie 

produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r.) • przedmiot zamówienia musi być 

wolny od wad i nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny, gotowy do użytkowania, bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz jest zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego • przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, aprobaty 

techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz 

winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do 

uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany i 

inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zmawiającemu jako 

funkcjonalnej i sprawnej. • wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu 



zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej 3. Minimalne warunki 

gwarancji, serwisowania. a) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i rękojmi minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia (okres gwarancji jest 

jednym z kryterium wyboru), i odbioru końcowego; Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się 

równocześnie. b) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego 

sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych 

podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. c) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych 

tego samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny 

od wad. d) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i 

nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie 

gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu. e) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w 

miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 

96 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (Czas reakcji serwisu jest jednym z 

kryterium wyboru). f) Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 

miesiąc przed upływem terminu gwarancji. g) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania 

sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają 

Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca. h) 

Wskazane powyżej minimalne zapisy musza być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do 

wzoru umowy), i) Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, laptopy mają posiadać fabrycznie 

preinstalowany system Windows 10 w j. polskim, wykonawca przed dostarczeniem sprzętu 

przygotuje i skonfiguruje oprogramowanie do pracy j) Możliwość telefonicznego sprawdzenia 

konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. k) Karta gwarancyjna dostarczana przez 

wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i 

materialnych które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji. l) Zaoferowany przedmiot 

zamówienia powinien posiadać wymagane opinie oraz posiadać certyfikaty jakości ważne przez cały 

okres gwarancji m) Instalację wymaganych oprogramowań zapewniających prawidłowe 

współdziałanie przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego. n) Przeszkolenie osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia. o) Do 

poszczególnych elementów wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kartę gwarancyjną 

oraz określić warunki gwarancji. p) W przypadku, gdy dostarczone przedmioty zamówienia wymagają 

cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej 

gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę oraz zamontowanie elementów 

eksploatacyjnych. q) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu. 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada deklarację zgodności producenta 

stwierdzającą, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganymi normami PN-EN, lub posiadać 

aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty 

wystawione przez laboratorium, jednostkę certyfikującą lub inny podmiot prowadzący ocenę 

zgodności, akredytowany przez Polskie centrum Akredytacji, potwierdzające, że oferowane wyroby 

spełniają wymagania i warunki określone w odpowiednich polskich Normach 3.1. Wszelkie nazwy 

handlowe ewentualnie występujące w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 

informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw i 

oferowanych urządzeń zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego 

przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty 

równoważne uzna takie, które spełnią min. parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy 

handlowej. 3.2. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest 

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu normy, czy też aprobaty techniczne, Zamawiający w 



odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych 

(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź 

produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami 

zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 

3.3. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach równoważnych 

jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o parametrach takich samych lub lepszych od 

pierwowzoru, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. 

Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. 3.4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, 

które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o 

właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 3.5. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.6. Podane w opisach 

przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy Pzp, a mają jedynie 

zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 4. Nazwa i kod 

określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot CPV: 30213100-6 Komputery 

przenośne 5. Sposób rozliczenia: 1) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży kalkulacje cen 

jednostkowych zaoferowanych urządzeń 2) Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu. 6. Wymagany termin gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i rękojmi 

min. 24 miesiące (okres gwarancji jest jednym z kryterium wyboru). Okres gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego 

bezusterkowym protokołem odbioru. 7. Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, 

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 

ustawy Pzp (tj. wymagań które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 

innowacyjnością lub zatrudnienia – w szczególności bezrobotnych, młodocianych osób 

niepełnosprawnych) 9. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 



nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 93495.93 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  10 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: FHU HORYZONT Krzysztof Lech 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 21 

Kod pocztowy: 38-300 

Miejscowość: Gorlice 

Kraj/woj.: małopolskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95202.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 85140.00 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 111069.00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


