
Legnica: Zakup z dostaw ą sprz ętu komputerowo-

telekomunikacyjnego wraz z urz ądzeniami peryferyjnymi i 
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Numer ogłoszenia: 145789 - 2009; data zamieszczenia : 02.09.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.legnica.um.gov.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:  Zakup z dostawą sprzętu 

komputerowo-telekomunikacyjnego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest : Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i 

oprogramowaniem jak niŜej : - fabrycznie nowy, - nie noszący śladów uŜytkowania, - oznaczony 

CE - serwer, komputery biurkowe i przenośne oraz monitory są tego samego producenta. Serwer 1 

sztuka Komputer przenośny - 12,1 cala - 3 sztuki Komputer przenośny - 15,6 cala - 1 sztuka 

Komputer biurkowy - 14 sztuk Monitor LCD - 15 sztuk Drukarka laserowa A3 z duplexem i 

printserwerem - 1 sztuka Drukarka laserowa A4 z duplexem i printserwerem - 2 sztuki Drukarka 

laserowa A4 z duplexem - 3 sztuki Kolorowa drukarka atramentowa - 3 sztuki Drukarka igłowa z 

wąskim wałkiem - 1 sztuka Drukarka igłowa z szerokim wałkiem - 2 sztuki Skaner dokumentów A4 

z automatycznym podajnikiem dokumentów i płaskim łoŜem - 2 sztuki Skaner dokumentów A4 z 

automatycznym podajnikiem dokumentów - 2 sztuki Skaner A4 - 3 sztuki Skaner A3 - 2 sztuki 



Przełącznik (switch) FastEthernetowy 8 portowy - 2 sztuki Przełącznik (switch) FastEthernetowy 24 

portowy - 1 sztuka Przełącznik (switch) GigabitEthernetowy 24 portowy - 1 sztuka Przełącznik KVM 

8 portowy z okablowaniem - 1 sztuka Router - 1 sztuka HP ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC 

(J4859C) - 2 sztuki HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC - 2 sztuki Patchcord światłowodowy 

wielomodowy podwójny ze złączami SC na SC; dł 1m; MM-62,5 na 125um- 4 sztuki Patchcord 

światłowodowy jednomodowy podwójny ze złączami SC na SC; dł 1m; SM-9 na 125um - 4 sztuki 

Patchcord światłowodowy wielomodowy podwójny ze złączami LC na SC; dł 1m; MM-62,5 na 

125um - 4 sztuki Patchcord światłowodowy jednomodowy podwójny ze złączami LC na SC; dł 1m; 

SM-9 na 125um - 4 sztuki Mediakonwerter 10 na 100 Mbps Fast Ethernet SM (porty: 1xRJ45 STP 

na UTP kategorii 5, 1xSC DUPLEX)- 2 sztuki Antena sektorowa z punktem dostępowym - 1 sztuka 

Antena dookólna - 2 sztuki Bezprzewodowy punkt dostępowy - 2 sztuki WinSvrStd 2008 OLP NL 

Gov PL - 5 sztuk WinSvrCAL 2008 OLP NL Gov DvcCAL - 20 sztuk MS Office 2007 SB PL OEM 

1pack - 4 sztuki MS Office 2007 Basic PL OEM 1pack - 3 sztuki Foxit Reader PRO for Windows - 9 

sztuk Pamięć RAM 1GB DDR SDRAM 333 MHz - 1 sztuka 2GB FBDIMM PC2-5300 2GB (2x1GB) 

- 2 sztuki Zewnętrzny napęd dyskietek FDD 3,5 USB - 2 sztuka Dysk zewnętrzny na USB min. 320 

GB 2,5 - 2 sztuki Nagrywarka DVD-RW SATA - 3 sztuki Klawiatura standardowa USB - 6 sztuk 

Nagrywarka DVD-RW USB- 3 sztuki Karta pamięci COMPACT FLASH 2 GB - 2 sztuki Głośniki 

stereofoniczne - 2 komplety Słuchawki stereofoniczne - 1 sztuka Napęd taśmowy DAT160 na USB 

zewnętrzny - 1 sztuka Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - pkt 8 Instrukcji 

dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego 

przedmiotu zamówienia z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia, załączając do oferty specyfikację techniczną dotyczącą oferowanego sprzętu, 

zawierającą minimum: parametry proponowanego sprzętu, markę, model-typ. Zamawiający 

dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równowaŜnego (innego niŜ 

przykładowo podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod 

warunkiem, Ŝe oferowany asortyment będzie o parametrach technicznych, jakościowych, 

funkcjonalnych oraz uŜytkowych nie gorszych niŜ określone w opisie przedmiotu zamówienia. W 

takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie jego szczegółową 

specyfikację, z której w sposób nie budzący Ŝadnej wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, 

iŜ zastosowany asortyment jest o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 

uŜytkowych nie gorszych niŜ określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 

30.23.21.10-8, 30.23.21.20-1, 48.82.00.00-2, 30.23.21.30-4, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3, 

30.20.00.00-1, 32.50.00.00-8, 32.56.20.00-0, 32.42.50.00-8, 48.00.00.00-8, 30.23.61.13-7, 

30.23.72.30-0, 30.23.70.00-9, 30.23.46.00-4, 30.23.31.60-0. 



II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  3.500,- PLN 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 

spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku 

wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek 

muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą działalność w zakresie dostaw będących 

przedmiotem zamówienia. Ocena warunku wg dokumentu - aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 3. 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. jako 

Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonują, w 

okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zamówienia 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem 

dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie. Ocena spełnienia 

warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 4. ZłoŜą oświadczenie i zaproponują 



sprzęt komputerowy : - fabrycznie nowy, - nie noszący śladów uŜytkowania, - oznaczony CE - 

serwer, komputery biurkowe i przenośne oraz monitory są tego samego producenta. Ocena 

spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. ZłoŜą oświadczenie i wykonają zamówienie 

siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla 

Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 6. 

Załączą do oferty wykaz proponowanego sprzętu. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 

3 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić 

łącznie..  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  ad.1 Ocena spełnienia 

warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 

warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. ad.2 Ocena warunku wg dokumentu - aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić 

łącznie. ad. 3 Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla 

Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentów 

potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie. - Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 4. Ocena spełnienia 

warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 

1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić 

łącznie. 6. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 3 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 

2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie.. 



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) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.legnica.eu. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta 

Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

10.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208.. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 


