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Zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Specjalizacja 

zawodowa - sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Numer ogłoszenia: 358692 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach , ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi, 

woj. mazowieckie, tel. 048 613 27 10, faks 048 613 45 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspbialobrzegi.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i 

oprogramowania w ramach projektu Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia - zakup, dostawa, 

podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku 

pracy Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Lp. Nazwa sprzętu Jednostka miary Ilość 1. Urządzenie wielofunkcyjne sztuka 2 

2. 3 tonery do urządzenia wielofunkcyjnego sztuka 3 3. Podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego komplet 

7 4. Elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację komplet 7 5. Komplet narzędzi do montażu i 

demontażu podzespołów komputera. Zestaw narzędzi monterskich komplet 7 6. Szafa na części i narzędzia sztuka 1 7. 

Narzędzia do diagnostyki podzespołów komputera komplet 7 8. Oscyloskop cyfrowy sztuka 1 9. Drukarka laserowa 

kolorowa z tonerem sztuka 1 10. Drukarka atramentowa z tuszem sztuka 1 11. Drukarka igłowa z taśmą do drukarki 

igłowej sztuka 1 12. Tablet graficzny z rysikiem sztuka 15 13. Czytnik kart podpisu elektronicznego sztuka 7 14. Adapter 

Bluetooth sztuka 7 15. Oprogramowanie narzędziowe komplet 1 16. Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczające 

komplet 1 17. Plansze dotyczące podzespołów sztuka 1 18. Komputer uczniowski sztuka 15 19. Monitor sztuka 15 20. 

Klawiatura multimedialna sztuka 15 21. Mysz optyczna sztuka 15 22. Napęd optyczny sztuka 15 23. Czytnik kart ALL-

IN-ONE 3,5`` WEW sztuka 15 24. System operacyjny sztuka 15 25. Pakiet biurowy sztuka 15 26. Szafa dystrybucyjna 

19`` z wyposażeniem połączona korytkową instalacją okablowania strukturalnego z czterema punktami elektryczno - 

logicznymi sztuka 1 27. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej sztuka 1 28. Oprogramowanie systemowe na 

serwer sztuka 1 29. Zasilacz awaryjny z zarządzaniem sztuka 1 30. Napęd taśmowy do archiwizacji sztuka 1 31. 

Przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet sztuka 1 32. Router z 

modemem xDSL, z portem Ethernet i obslugą protokołu PPP sztuka 2 33. Router z WiFi z obsługą szyfrowania WEP, 

WPA-PSK,WPA2-PSK sztuka 2 34. Firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych sztuka 1 35. Punkt dostępu do 

lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet sztuka 1 36. 



Telefon internetowy sztuka 1 37. Tester okablowania RJ-45 sztuka 7 38. Tester przewodów Ethernet sztuka 7 39. Tester 

napięcia LCD AC/DC 12-220V sztuka 7 40. Tester okablowania strukturalnego z funkcją pomiaru długości sztuka 2 41. 

Reflektometr TDR sztuka 1 42. Karta sieciowa WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK sztuka 15 43. 

Karta sieciowa przewodowa dołączona jako karta rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB sztuka 15 44. Karta 

sieciowa bezprzewodowa dołączona jako karta rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB sztuka 15 45. Printserwer z 

portem USB lub LPT w zależności od posiadanej drukarki sztuka 2 46. Switch min 4 porty z możliwością ich separacji 

sztuka 15 47. Sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla serwera z usługami katalogowymi i internetowymi sztuka 1 

48. Oprogramowanie do wirtualizacji sztuka 1 49. Serwerowe oprogramowanie typu firewall sztuka 1 50. Program 

narzędziowy do tworzenia obrazów dysku sztuka 1 51. Stół monterski z matą i opaską antystatyczną sztuka 1 52. Zestaw 

narzędzi monterskich komplet 1 53. Komplet do transmisji bluetooth komplet 7 54. Drukarka ze złączem USB-

kompatybilna z posiadanym printserwerem sztuka 1 55. Kieszeń USB do dysku twardego kompatybilna z dyskiem 

twardym sztuka 15 56. Skaner płaski 3D z OCR ze złączem USB sztuka 1 57. Kabel Ethernet sztuka 1 58. Miernik 

uniwersalny sztuka 1 59. Ściągacz izolacji sztuka 1 60. Edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji 

hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów z możliwością walidacji strony sztuka 7 61. 

Oprogramowanie do tworzenia animacji sztuka 1 62. Oprogramowanie do obróbki materiałów audio i wideo sztuka 7 63. 

Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz z ekranem sztuka 1 64. Plansze dotyczące udzielania pierwszej pomocy 

sztuka 1 65. Środki do udzielania pierwszej pomocy - apteczka z podstawowym wyposażeniem sztuka 1 66. Urządzenie 

wielofunkcyjne (hotelarskie) sztuka 1 67. Toner sztuka 6 68. Oprogramowanie biurowe sztuka 1 69. Projektor 

multimedialny sztuka 1 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych objętych pakietem usług gwarancyjnych i 

serwisowych producenta, nieużywanych i pochodzących z bieżącej produkcji. Oferowane urządzenia, oprogramowania i 

licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów. Po 

dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii innego podmiotu 

posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, czy parametry i funkcjonalność sprzętu są 

zgodne z parametrami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy zastrzeżenia Zamawiającego zostaną potwierdzone, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kwestionowanego sprzętu na zgodny z umową. Wykonawca załączy do oferty 

szczegółowe specyfikacje techniczne sprzętu w języku polskim. Cena powinna zawierać dowóz, montaż, przeszkolenie 

personelu oraz uruchomienie urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na dostarczony 

sprzęt na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo - ilościowego 

sprzętu.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.90.00.00-7, 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-1, 30.21.32.00-7, 

30.23.21.10-8, 38.65.21.00-1, 30.23.21.20-1. 

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: Zakończenie: 05.12.2014. 

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.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 10.000 zł. 

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: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. nr 2 do SIWZ) 

2) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 

innych dokumentów rejestrowych. 

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 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia 

zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w 

formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający 



lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej 

podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.zspbialobrzegi.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. 

Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 12:15, 

miejsce: Biuro projektu pokój nr 21 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Żeromskiego 86 26-800 Białobrzegi. 

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: 
projekt Specjalizacja zawodowa - sukcesem na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białobrzegach współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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 

 


