
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.powiatopolski.pl 

 

Opole: Dostawa sprzętu komputerowego 
Numer ogłoszenia: 30309 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opolski , ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel. 
77 54 15 101, faks 77 54 15 103. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatopolski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu 
komputerowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 11 skanerów dokumentów (tej 
samej marki i modelu) wraz z oprogramowaniem oraz 2 zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych podanych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0, 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 
30.23.12.00-0, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 48.90.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

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.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; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 



W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 
Dot. zadania nr 1 - Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć tabelę (formularz nr 
1.3) stanowiącą opis parametrów technicznych proponowanego skanera z 
podaniem nazwy producenta i modelu produktu. Opis parametrów technicznych 
proponowanego skanera może mieć formę folderów, opisów technicznych, kart 
sprzętu itp. Ponadto raz z ofertą Wykonawca powinien złożyć pisemne 
oświadczenie uzyskane od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 
(PWPW S.A.), iż zaoferowane przez Wykonawcę skanery są rekomendowane 
przez PWPW S.A. i mogą zostać podłączone do zainstalowanych u Zamawiającego 
systemów Pojazd i Kierowca. Dot. zad. nr 2 - Wraz z ofertą Wykonawca powinien 
złożyć tabelę (formularz nr 1.4) stanowiącą opis parametrów technicznych 
proponowanego sprzętu z podaniem nazwy producenta i modelu produktu, 
pozwalający zweryfikować przedstawioną ofertę ze wszystkimi minimalnymi 
parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego. Z dołączonej 
dokumentacji musi wynikać w sposób jednoznaczny, że oferowany sprzęt 
komputerowy spełnia minimalne parametry techniczne wymagane przez 
Zamawiającego. Opis parametrów technicznych proponowanego sprzętu może 
mieć formę folderów, opisów technicznych, kart sprzętu itp. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje procesory i/lub karty grafiki, których nie ma w 
zestawieniach publikowanych na stronach: http://www.cpubenchmark.net 
(procesory) oraz http://www.videocardbenchmark.net (karty grafiki), ma on 
obowiązek załączyć do oferty wyniki testów Passmark CPU Mark i/lub Passmark 
G3D Mark przeprowadzonych przy pomocy powyższego oprogramowania 
testującego w środowisku MS Windows 7 na oferowanym procesorze i/lub karcie 
grafiki 

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 dopuszcza dokonanie zmiany w umowie w przypadku zmiany obowiązującej 
stawki podatku VAT Wykonawca wprowadzi nową stawkę z dniem obowiązywania 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.powiatopolski.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze str. 
internetowej jak wyżej , pod adresem: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 
(sekretariat) - po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 24.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 
(sekretariat). 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa skanerów dokumentów wraz z oprogramowaniem dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Opolu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych i 
nieużywanych, tej samej marki i modelu, skanerów dokumentów wraz z 
oprogramowaniem o minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnych 
podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Opolu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych i 
nieużywanych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o minimalnych 
parametrach technicznych i funkcjonalnych podanych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.23.12.00-
0, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 48.90.00.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


