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Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 
1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 
Numer ogłoszenia: 68577 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 032 3593002, faks 032 3593001. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 

2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Katowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został 

opisany w ZAKRESACH I-II.Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, 

spełniać normy CE. Wszystkie broszury, instrukcje instalacyjne i gwarancje mają być w języku polskim i 

dostarczone Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia Określone w niniejszej SIWZ parametry 

techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony 

przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Dostawa: Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot 

zamówienia do siedziby WORD w Katowicach, przy ul. Francuskiej 78. Dostawa zostanie potwierdzona 

przygotowanym przez Wykonawcę i podpisanym obustronnie protokołem zdawczo odbiorczym /bez 

zastrzeżeń/ który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. ZAKRES I 

SERWER Z SYSTEMEM OPERACYJNYM szt.1 SERWER (bez systemu operacyjnego) szt. 1 LICENCJE 

ZAKRES II LAPTOP Z SYSTEMEM OPERACYJNYM szt. 1 GWARANCJE: Zadanie I Serwery muszą 
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posiadać gwarancję na okres minimum 3 lat wraz z naprawą na miejscu instalacji, z czasem 24h w dni 

robocze na przywrócenie sprawności serwera. Wykonawca musi zapewniać pozostawienie uszkodzonych 

dysków u Zamawiającego. Zadanie II - Gwarancja min. 24 miesiące. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 30.21.31.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

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

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium dla 

ZAKRESU I zgodnie z art. 45 ustawy PZP dla ZAKRESU I w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące 

pięćset 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu - 

przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: BANK BPH S.A. nr 

konta: 31 1060 0076 0000 3210 0021 4386 tytuł przelewu /wadium w przetargu na dostawę 2 serwerów dla 

WORD w Katowicach ZAKRES I/ 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)

gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wyboru innej 

niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał poręczenia lub 

gwarancji w osobnej kopercie opisanej: /Wadium w przetargu na dostawę 2 serwerów dla WORD w 

Katowicach ZAKRES I/ w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 4. Wadium należy 

wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 5. Pozostałe kwestie związane z wadium będą 

rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

III.2) ZALICZKI 

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: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 
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 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.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: 

 inne dokumenty  

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  
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2 - Termin - 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 

W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika 

z faktu, że przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy z uwagi na postęp technologiczny został 

wycofany z produkcji. Wówczas zastępuje się go produktem nowszym, o funkcjonalności i wydajności nie 

gorszej niż w SIWZ oraz złożonej ofercie. Ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.word.katowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice ul. Francuska 78. Zamówienia Publiczne.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2015 

godzina 09:00, miejsce: : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice ul. 

Francuska 78, SEKRETARIAT. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAKRES I. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWER Z SYSTEMEM 

OPERACYJNYM szt.1 SERWER (bez systemu operacyjnego) szt. 1 LICENCJE GWARANCJA: min. 3 

lata Termin: max.21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 95  

2. Termin - 5  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZAKRES II. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LAPTOP Z SYSTEMEM 

OPERACYJNYM szt. 1 GWARANCJA -min. 24 miesiące Termin dostawy -do 7 dni kalendarzowych 

od daty podpisania umowy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.  

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 95  

2. Termin - 5  
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