
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.zebrzydowice.pl 

 

Zebrzydowice: Dostawa sprz ętu komputerowego i oprogramowania II  

Numer ogłoszenia: 260023 - 2013; data zamieszczenia : 03.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zebrzydowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu komputerowego i 

oprogramowania II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nieużywanego, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 

i dostawa oprogramowania: 1. 6 sztuk zestawów komputerowych / komputer z systemem operacyjnym + monitor LCD 

21,5 / 2. 6 sztuk UPS-ów 700 VA 3. 2 sztuki drukarek laserowych sieciowych 4. akcesoria komputerowe / kable 

sieciowe UTP kat. 5 e / Dopuszcza się rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie wymogi, normy i parametry 

techniczne oraz wykonane w całości z nowych elementów. Jezeli wykonawca złoży ofertę na rozwiązania równoważne 

opisane w poniższej specyfikacji, obciążą go także koszty przystosowania w terminie przewidzianym dla realizacji 

zamówienia wszystkich elementów obecnej struktury informatycznej Zamawiającego do możliwości współpracy z takim 

rozwiązaniem. Zamawiający jest jednostką administracji publicznej / jednostka samorządu terytorialnego / w związku z 

czym uprawniony jest do nabywania licencji typu GOVERNMENT. Wymagania ogólne: - dostarczony sprzęt musi 

pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej i pochodzić z bieżącej 

produkcji - serwis sprzętu musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta - sprzęt powinien posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności CE - należy je dołączyć do oferty - 

wymagane jest dostarczenie i uruchomienie sprzętu na miejscu - wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych 

kabli / zasilających, komunikacyjnych itd / szczególnie kabli umożliwiających podłączenie komputera i monitora do 

UPS-a - wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji wymaganych do spełnienia określonych w 

specyfikacji funkcjonalności - dla zestawów komputerowych nie dopuszcza się możliwości preinstalowania systemu 

operacyjnego bez dostarczenia płyty CD/DVD z oprogramowaniem - oprogramowanie systemowe do obsługi napędu 
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DVD / nagrywania i odtwarzania / oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy komputerów i 

pozostałych urządzeń muszą być dostarczone dla każdego komputera i urządzenia na odrębnym nośniku fizycznym, tj. 

płytach CD lub DVD.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.00.00-0, 30.23.21.10-

8, 30.23.72.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 27.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 500 PLN Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego : 

Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: wadium na Dostawa sprzętu 

komputerowego i oprogramowania II. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło 

na konto zamawiającego przed upływem terminu skladania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
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CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

- Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami - Pełnomocnictwo do podpisania oferty / oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza / względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą - lista / wykaz / podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej grupy kapitałowej. Forma i treść dokumentów musi być zgodna 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 

żądać zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.zebrzydowice.pl 

Strona 3 z 4

2013-12-03http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&amp;pozycja=260023&amp;rok=201...



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Zebrzydowice 

Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.12.2013 godzina 

09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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