
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Instytucja Pośrednicząca 

„WIEDZA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

      
 
 
 
 

 

Realizator projektu 

 
 
1 

  

Sadkowice: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pod 

nazwą Wiedza - szansą na lepszą przyszłość, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Numer ogłoszenia: 298992 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. 
łódzkie, tel. 046 8156191, faks 046 8156191. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasadkowice.pl  
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: http://www.gminasadkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu 
komputerowego w ramach projektu pod nazwą Wiedza - szansą na lepszą przyszłość, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest sprzedaŜ i dostawa sprzętu komputerowego o parametrach technicznych 
opisanych szczegółowo w załączniku nr 3 - zestawienie parametrów technicznych. 2. 
Zamówienie obejmuje sprzęt, opisany w załączniku nr 2 - Formularz cenowy. 3. 
Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy. 4. W załączniku nr 3 - zestawienie parametrów 
technicznych naleŜy wskazać markę i model oferowanego sprzętu. 5. Wykonawca 
dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 6. Dostawa sprzętu powinna 
być zrealizowana w godz. 800 - 1400. 7. Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowany 
system operacyjny oraz dodatkowe opisane w SIWZ oprogramowanie. 8. Wraz z dostawą 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie płyty instalacyjne, licencje 
oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, certyfikaty. 9. Sprzęt 
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musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych 
urządzeń. 10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w terminach i na warunkach 
określonych w załączniku nr 3. 11. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z 
realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
dniach: 14. 

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

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co 
najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, 
Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  
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• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące 
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE 
OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• inne dokumenty 
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Zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 3; 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: najniŜsza cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy w następujących sytuacjach: - 
moŜliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki 
podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 
zmian, - moŜliwości zmiany zaoferowanego sprzętu na sprzęt spełniający parametry 
opisane w SIWZ lub lepszy jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane urządzenia zostały 
wycofane z produkcji. O zmianie WYKONAWCA obowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO wskazując markę i model nowego sprzętu. - 
moŜliwości zmiany terminu dostawy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, 
niezaleŜnych od Stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją okoliczności, 
które pomimo zachowania naleŜytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie 
moŜna zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska Ŝywiołowa, strajk. Termin 
dostawy moŜe ulec przedłuŜeniu o okres trwania przeszkody uniemoŜliwiającej realizację 
umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.bip.gminasadkowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  28.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach Sadkowice 129A, 
96-206 Sadkowice pok. nr 1 - sekretariat.. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  w ramach projektu pod nazwą Wiedza - szansą na lepszą 
przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
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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 

 
 


