
 
 

  Stara Błotnica dnia 2013.04.03 

Znak sprawy:B.271.4.2013 

 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE 
OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   

o wartości poniżej 200.000 Euro 
na  zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara 

Błotnica w ramach realizacji Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności 

poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” 

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 
Rok: 2013 numer 45715-2013 data: 26.03.2013 ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Zmiany w ogłoszeniu: 
 

I. 
W ogłoszeniu jest: 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych. 

1.) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „  

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara 

Błotnica w ramach realizacji Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności 

poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy” 

2.) W skład zadania inwestycyjnego wchodzą min. zakup dostawa wraz 

uruchomieniem: 

-  35 zestawów komputerowych, 

- dwóch Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, 

- programu komputerowego służącego do obsługi rady gminy i jej komisji, 



 
- programu komputerowego służącego do ewidencji gruntów i lokali w połączeniu z 

grafiką komputerową, 

- programu komputerowego usprawniającego proces zarządzania BHP. 

3.) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania 

określony jest   w SIWZ w  części  opis przedmiotu zamówienia. 

4). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5).Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:   

48900000-7- różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,  

30200000-1 urządzenia komputerowe, 

W ogłoszeniu powinno być: 
 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „  Zakup, 

dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

wspomagającym zarządzanie usługami przez Gminę Stara Błotnica w ramach realizacji 

Projektu „Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w 

Starej Błotnicy” 

2. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą min. Zakup dostawa wraz uruchomieniem: 

-  35 zestawów komputerowych ( 15 zestawów należy dostarczyć do Urzędu Gminy w 

Starej Błotnicy, po 10 zestawów dla szkół podstawowych w Starej Błotnicy i Starym 

Goździe) 

- dwóch Publicznych Punktów Dostępu do Internetu ( 1 należy dostarczyć do Urzędu 

Gminy w Starej Błotnicy, drugi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy) 

- programu komputerowego służącego do obsługi rady gminy i jej komisji, 

- programu komputerowego służącego do ewidencji gruntów i lokali w połączeniu z 

grafiką komputerową, 

- programu komputerowego usprawniającego proces zarządzania BHP. 



 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określony jest w 

SIWZ w  części  opis przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:   

48900000-7- różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,  

30200000-1 urządzenia komputerowe, 

 (…) 
 

W ogłoszeniu jest: 
 

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 

 
1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-  nie dotyczy niniejszego 

postępowania. 

2.)Wiedza i doświadczenie: 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-   

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że   

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy zestawów 

komputerowych  na kwotę min. 50 000,00 zł. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że 

warunek określony powyżej spełniają łącznie. 

W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między 

wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż 

w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości 

wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego 

w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli  kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego (http:// www.nbp.pl) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 2013.03.26 

3.)Potencjał techniczny:  

http://www.nbp.pl/


 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-  zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

4.)Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tego warunku- zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

5.)Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tego warunku-  zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

6.) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą 

oświadczeń i dokumentów według metody  „spełnia /nie spełnia” . 

 
W ogłoszeniu powinno być: 

 
 

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 

 
1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-  nie dotyczy niniejszego 

postępowania. 

2.)Wiedza i doświadczenie: 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-   

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że   

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 dostawę zestawów 

komputerowych  na kwotę min. 50 000,00 zł. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że 

warunek określony powyżej spełniają łącznie. 

W przypadku gdy w wykazie zamówień przedstawionym przez wykonawcę rozliczenia między 

wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż 

w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości 



 
wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego 

w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli  kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego (http:// www.nbp.pl) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 2013.03.26 

3.) Potencjał techniczny:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.-  zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

4.) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tego warunku- zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

5.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Opis sposoby dokonywania oceny spełnienia tego warunku-  zamawiający nie stawia 

szczególnych warunków w tym zakresie. 

6.)  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą 

oświadczeń i dokumentów według metody  „spełnia /nie spełnia” . 

(……..) 

W ogłoszeniu jest: 
6 .WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

……………………. 

V. 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

1. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja 

CE) 

2. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na 

proces projektowania i produkcji; 

3. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces 

produkcji; 

http://www.nbp.pl/


 
4. Deklaracja producenta o spełnianiu przez oferowany komputer norm Energy Star 5.0. 

Oferowany model komputera musi być umieszczony w bazie danych kwalifikowanych 

komputerów spełniających wymogi normy Energy Star 5.0 i musi widnieć na stronie 

www.eu-energystar.org   

5. Certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na stronie Windows Logo’d 

Products List na dana platformę systemową . 

6.  deklaracja producenta zgodnej z ISO 9296 zawierającej dane jednostki i numer 

raportu z badań sporządzonego zgodnie z normą ISO 7779, przez niezależną 

jednostkę certyfikującą. 

7. Certyfikat EPEAT. 

8. Wydruk ze strony Passmark CPU Mark- dla potwierdzenia wydajności procesora, że 

osiąga wynik 4240 punktów. 

9. Wykonawca może zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 1-7, złożyć 

równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Wykonawca może zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 1-7, złożyć 

inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę 

równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków 

zarządzania środowiskiem. 

 
W ogłoszeniu powinno być: 
 

6 .WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. 

………………………………. 

V. 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

I. Dla zestawów komputerowych: 

1. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja 

CE) 

http://www.eu-energystar.org/


 
2. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na 

proces projektowania i produkcji oraz na potwierdzenie, że serwis urządzeń będzie 

realizowany zgodnie z wymaganiami tej normy 

3. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces 

produkcji; 

4. Certyfikat Energy Star min. 5.0  

5. dokument potwierdzający kompatybilność komputera na stronie Windows Logo’d 

Products List na dana platformę systemową . 

6.  Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej wynosi maksymalnie 27dB 

( w oświadczeniu producenta musi zawierać się zapis o przeprowadzonych badaniach 

przez jednostkę niezależną wraz z numerem raportu) 

7. Certyfikat EPEAT lub wydruk ze strony www.epeat.net 

8. Wydruk ze strony Passmark CPU Mark- dla potwierdzenia wydajności procesora, że 

osiąga wynik 4240 punktów. 

9. Wykonawca może zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 1-7, złożyć 

równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym 

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Wykonawca może zamiast dokumentów o których mowa powyżej w pkt. 1-7, złożyć 

inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę 

równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków 

zarządzania środowiskiem. 

II. Dla Monitorów LCD: 

1. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi 

(Deklaracja CE) 

2. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu 

na proces projektowania i produkcji oraz na potwierdzenie, że serwis urządzeń 

będzie realizowany zgodnie z wymaganiami tej normy 

3. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na 

proces produkcji; 

4. Certyfikat Energy Star min. 5.0  

5. Certyfikat EPEAT SILVER lub wydruk ze strony www.epeat.net 



 
6. Certyfikat ISO 13406-2 lub ISO 9241 

III. Dla PIAP-ów: 

1. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi CE 

(….) 

 
W ogłoszeniu jest: 
 
9.Miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać/ składać do dnia 2013.04.05  do godz. 10:00. w siedzibie 

Zamawiającego Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46 ; 26-806 Stara Błotnica 

 w pok. Nr 12. 

W ogłoszeniu powinno być: 
 
9.Miejsce i termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać/ składać do dnia 2013.04.08  do godz. 10:00. w siedzibie 

Zamawiającego Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46 ; 26-806 Stara Błotnica 

 w pok. Nr 12. 

 

II. 
 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: dnia 2013.04.03  pod nr 
129942-2013 

                                                                                

 

                                                                                  Marcin Kozdrach                       

…………………………………… 

podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marzena Barwicka 


