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

www.um.bip.legnica.eu

Legnica: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i 
oprogramowaniem w ramach zadania: Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie 
systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań z 
zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa 
infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM 
( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy).
Numer ogłoszenia: 132086 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.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: Zakup z dostawą sprzętu 
komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem w ramach zadania: 
Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie 
Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami 
danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia
elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą sprzętu
komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz opieki technicznej 
jak niżej: Serwer 1 sztuka Komputer biurkowy -27 szt. Stacja graficzna - 1 szt. Komputer 
przenośny 17,3 cali - 1 szt. Komputer przenośny 15,6 cala - 2 sztuki Monitor 40 cali - 2 sztuki 
Monitor 24 cale - 1 sztuka Sieciowa drukarka monochromatyczna z dupleksem A4 - 6 sztuk Szafa 
serwerowa- 1 sztuka Aluminiowy maszt balastowy - 1 sztuka Antena sektorowa dla stacji bazowych
2x2 MIMO 5GHz 4 sztuki Przełącznik (Switch) PoE 8 portowy- 1 sztuka Urządzenie radiowe stacji
bazowej pracującej w pasmie 5GHz- 4 sztuki Urządzenie radiowe pracującej w pasmie 5GHz- 2 
sztuki Przełącznik (switch) - 1 sztuka Router - 1 sztuka Dyski dedykowane do serwera HP ProLine 
ML 350G6 - 4 sztuki Pamięć RAM do komputera- 3 sztuki Dysk zewnętrzny 2,5 cala - 3 sztuki 
Dysk 1 TB- 4 sztuki Dysk 2 TB- 5 sztuki Skaner płaski A4 - 4 sztuk Skaner płaski A3 - 1 sztuka 
Microsoft Windows 8.1 Pro Box PL DVD - 2 szt. Gniazdo komputerowe, natynkowe - 10 sztuk 
Mysz komputerowa, USB - 20- sztuk Urządzenie radiowe klienckie pracującej w pasmie 5GHz-12 
szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 30.21.33.00-8, 42.96.30.00-0, 
30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 32.42.00.00-3, 44.21.22.50-6, 30.23.31.32-5, 



30.23.72.30-0, 30.23.31.32-5, 30.21.61.10-0, 48.62.00.00-0, 32.42.30.00-4, 30.23.74.10-6, 
32.42.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.000 PLN

III.2) ZALICZKI

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

• Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonał, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie 2 zamówienia obejmujące dostawę sprzętu komputerowego 
o wartości minimum 150.000 zł brutto każde wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 
siwz wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczenia podmiotów np. referencje, 
zawarte umowy z poświadczeniem ich realizacji, protokoły odbioru itp., na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do dostaw nadal 
wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. 
poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunku według : a) 
oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 
2 siwz i b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych dostaw wraz z rozmieszczeniem i instalacją, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dokumentów lub dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 
siwz wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczenia podmiotów np. referencje, 
zawarte umowy z poświadczeniem ich realizacji, protokoły odbioru itp., na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do dostaw nadal 
wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. 
poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia w/w warunku 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 



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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania i  podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;

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;

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  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:

• zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości
potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub
specyfikacjom technicznym;

• zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności
działań  wykonawcy  z  normami  jakościowymi,  jeżeli  zamawiający  odwołują  się  do
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Formularz oferty wg załączonego druku Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 
ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w 
umowie - wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- 
Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wypełnioną umowę wg Rozdziału 
Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi 
zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z 
dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym 
Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a 
uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w 
imieniu Wykonawców. 7. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie 
warunków określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 8. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące sprzętu- wg załącznika nr 6 do 
Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. 
Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95
• 2 - Termin dostawy - 5



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

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 4 do Instrukcji dla 
Wykonawców- Rozdział 2 siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208.

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


