
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.4.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.4.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-717032a3-2516-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014724

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00323438/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:
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Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu
grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący niżej wymienione pozycje:
1) laptop – 15 sztuk,
2) komputer desktop PC – 14 sztuk,
3) Monitory – 20 sztuk,
4) UTM – 2 sztuki,
5) Serwer wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka,
6) Serwer plików – 1 sztuka
7) UPS – 1 sztuka,
8) Dyski HDD 4 TB do serwera plików – 8 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne minimalne wymagane parametry techniczne i jakościowe dotyczące
sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, na który składają się pliki
zawierające specyfikacje techniczne dla poszczególnych kategorii sprzętów, tj.:
Załącznik nr 7a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja Laptopy
Załącznik nr 7b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja Komputery stacjonarne i oprogramowanie biurowe
Załącznik nr 7c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja Monitory
Załącznik nr 7d do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja System bezpieczeństwa UTM
Załącznik nr 7e do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja Serwer wraz z oprogramowaniem
Załącznik nr 7f do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja Serwer plików
Załącznik nr 7g do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja UPS
Załącznik nr 7h do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia_specyfikacja Dyski HDD do serwera plików
2. Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wypełnić danymi i złożyć wraz z ofertą
Formularz oferty technicznej, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, na który składają się Formularze
oferty technicznej dla poszczególnych kategorii sprzętowych składających się na przedmiot zamówienia, tj.:
Załącznik nr 2a do SWZ_Formularz oferty technicznej_Laptopy
Załącznik nr 2b do SWZ_Formularz oferty technicznej_Komputery stacjonarne i oprogramowanie biurowe
Załącznik nr 2c do SWZ_Formularz oferty technicznej_Monitory
Załącznik nr 2d do SWZ_Formularz oferty technicznej_System bezpieczeństwa UTM
Załącznik nr 2e do SWZ_Formularz oferty technicznej_Serwer wraz z oprogramowaniem
Załącznik nr 2f do SWZ_Formularz oferty technicznej_Serwer plików
Załącznik nr 2g do SWZ_Formularz oferty technicznej_UPS
Załącznik nr 2h do SWZ_Formularz oferty technicznej_Dyski HDD do serwera plików
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji w każdej tabeli „Formularza oferty technicznej” (od 2a
do 2h włącznie).
W przypadku braku wskazania nazwy producenta, modelu lub nr katalogowego produktu lub innych pozycji formularza,
których wykonawca nie wypełni danymi, a brak będzie danych, których nie da się wyinterpretować z innych załączonych do
oferty dokumentów, oferta nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie, w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz oferty technicznej)
rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów (np. kart katalogowych,
opisów technicznych, specyfikacji sprzętowych lub innych dokumentów), z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości
Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48823000-3 - Serwery plików

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe
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SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Nbit Jarosław Jenczmionka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312681102

4.3.3.) Ulica: Plebańska 3/8

4.3.4.) Miejscowość: Gliwice

4.3.5.) Kod pocztowy: 44-100

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 252039,30 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00399037/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wycofanie z rynku urządzenia FortiGate FG60E - DSL

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dopuszczenie urządzenia alternatywnego FortiGate FG80F- DSL o wyższych parametrach - zamiast ForiGate FG60E -
DSL

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 252039,30 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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