
                                  
                                                              
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz 

oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku ( zadanie 1 i 2) i 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Kłobucku ( zadanie 3), pow. kłobucki, woj. śląskie.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego  

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.Nr.19 z dnia 09.02.2004 r., poz.177z póź. zm. ) zwanej dalej ‘ustawa” w 
trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1) oraz w sprawach 
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny 
 

 

ZATWIERDZONO: 

 

Kłobuck, dnia 4 lipca 2006r. 

Załączniki: 
1 Oferta 
2 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
3 Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
4 Wzór umowy 



 

1 Nazwa i adres Zamawiającego: 
1.1 Zamawiający Starostwo Powiatowe w Kłobucku reprezentowane przez Starostę 

Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13, 42-100 Kłobuck, przy ogłasza 
przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, 
akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku ( zadanie 1 i 2) i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Kłobucku ( zadanie 3), pow. kłobucki, woj. śląskie.  

1.2 Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. Rynek 
im. Jana Pawła II 13, godziny pracy Zamawiającego: we wtorki od godziny800 do 
godziny1600, w pozostałe dni tygodnia (oprócz soboty) w godzinach od 730 do 1530 tel. 
+48/343109502, fax.  +48/343109507, e-mail: zam_pub@klobuck.pl, strona 
internetowa www.bip.klobuck.pl 

2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego. Wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 
euro  

3 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ZI.I.3432/23/06. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym 
powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów 
komputerowych oraz oprogramowania. Opis poszczególnych zadań: 

4.1 Zadanie 1:  
4.1.1 Telefaks laserowy z możliwością podłączenia do komputera i płaskim skanerem 

- 1 szt.  
Druk laserowy (600*600dpi) na kartkach formatu A4  
płaski skaner z rozdzielczością do 1200x1200 dpi  
Możliwość wysyłania i kopiowania dokumentów położonych na szybie skanera (np. 
książki, katalogi)  
Możliwość pracy jako drukarka, skaner, faks, kopiarka, telefon  
Możliwość obsługi i programowania telefaksu przez komputer  
Wysyłanie dokumentów bezpośrednio z komputera, odbieranie dokumentów na 
komputerze (wymagane oprogramowanie)  
Funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego  
Opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczu i wydruki w języku polskim  
Prędkość druku - co najmniej 10 str./min.  
Pamięć transmisja/odbiór - co najmniej 150 stron (2MB)  
Podajnik oryginałów na co najmniej 15 arkuszy  
Funkcja korekcji błędów  
Transmisja opóźniona  
Funkcja rozsyłania dokumentów do grupy adresatów  
Wybieranie jednoprzyciskowe / skrócone - co najmniej 100 numerów  
Rozbudowane funkcje kopiowania (wielokrotne kopiowanie, skalowanie, 
sortowanie)  
Port równoległy i port USB  
Załączone sterowniki do Windows XP  
Dołączone oprogramowanie rozpoznawania tekstu  
Kaseta na co najmniej 150 arkuszy  
Zestaw dostarczany ma być wraz z bębnem i tonerem startowym  
Wymiary nie większe niż: 450*500*250mm  
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4.1.2 Zasilacz - standard ATX - 1 szt. Zasilacz - standard ATX o mocy znamionowej 
równej lub większej niż 400W; chłodzony 1 wentylatorem o średnicy co najmniej 
80mm i posiadający złącza - ATX 20+4 pin, SATA, PCI-Express; oraz system 
kontroli temperatury. Zasilacz musi spełniać wszystkie wymagania znaku CE. 

4.1.3 Pendrive 512-MB USB flash drive - 2 szt. (2.0 Hi-Speed) Szybkość zapisu: 7 
MB/s; Szybkość odczytu: 11 MB/s; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft 
Windows 98 SE, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Mac OS 9.0 lub 
nowszy, Linux 2.4 lub nowszy; Zabezpieczenie hasłem (tylko Windows 
98SE/2000/XP).  

4.2 Zadanie 2  
4.2.1 Zakup i dostawę komputera wraz z oprogramowaniem BASIC – 1 zestaw 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 
procesor klasy x86 32 bitowy, dedykowany do pracy w komputerach 
stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2,90 GHz, 
częstotliwość szyny systemowej min 533 MHz;  pamięć cache drugiego 
poziomu min. 256kB lub procesor o równoważnej wydajności według 
wyników testu przeprowadzonego przez oferenta.                                          

1 Procesor 

W przypadku użycia przez wykonawcę testu wydajności, zamawiający 
zastrzega sobie, iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
testów wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 
testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy 
użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

2 Chipset chipset stosowany w komputerze  musi być wyprodukowany przez tego 
samego producenta co zainstalowany procesor w komputerze 

3 Pamięć RAM Dostępne 4 sloty, min. 512 MB DDR2-533 + min 2 sloty wolne 
Możliwość rozbudowy do min 3GB DDR2-533 

4 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, Fast 
IDE/Ultra DMA-100, S-ATA, złącza rozszerzeń: 4 sloty (2x PCI, 1x PCI 
Express 16x, 1x PCI Express 1x, 2 of them FlexySlots); złącza powinny 
umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi 

5 Dysk twardy 80 GB, S-ATA II, 7200 rpm 
6 Napęd FDD FDD 1.44MB 
7 Napęd optyczny DVD-ROM 16x48x ATAPI  
8 Karta dźwiękowa 16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster 
9 Karta graficzna Zintegrowana w chipsecie, min 224 MB (karta nie musi posiadać 

niezależnej pamięci video, jest dopuszczalne współdzielenie pamięci),  
możliwość podłączenia monitora z wyjściem DVI - jako opcja 

10 Karta sieciowa Zintegrowana Gigabit Ethernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on 
LAN, Alert on LAN, 

11 Klawiatura Standard - PS/2,  
12 Mysz Optyczna - PS/2,  
13 Oprogramowanie Microsoft PL Windows XP Home Edition OEM SP2, Licencja OEM MS 

Office 2003 PL wersja Basic (Word, Excel, Outlook) 
Wszystkie programy wymagające aktywacji musza być aktywowane przed 
dostarczeniem do Zamawiającego 

14 Funkcje 
bezpieczeństwa 

o możliwość wbudowania przez producenta lub autoryzowany 
serwis czytnika kart procesorowych z oprogramowaniem do 
obsługi w systemie Windows XP następujących funkcji: 
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szyfrowania plików z użyciem klucza karty, szyfrowania poczty 
elektronicznej, kontener haseł. Czytnik w standardzie USB 2.0, 
spełniający normę ISO 7816-1/2/3/4, umożliwiający włączenie 
stacji poprzez wsunięcie karty;  

o ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu 
o aktywacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) 
o ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD 
o ochrona antywirusowa zapisana w BIOS 
o czujnika otwarcia obudowy 
o możliwość zastosowania zamku na obudowie 

15 Funkcje 
zarządzania: 

oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci, 
monitoring systemu, kontrola temperatury (czujnik temperatury na 
zasilaczu) 

16 Obudowa obudowa typu MicroTower max. 380 x 210 x 380 mm (H x W x D), 
wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy min. 260W. wnęki na napędy: 
całkowita liczba: 6; 3.5" - minimum 2 wewnętrzne na dyski twarde i 2 
zewnętrzne; 5.25" - minimum 2 zewnętrzne; wnęki 3.5" powinny 
umożliwiać  beznarzędziowe i bezśrubowe montowanie dysków twardych 

17 
 

Porty 1 x równoległy, 1 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim 
panelu obudowy) 
8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy; rozwiązanie 
producenta, ( nie dopuszcza się stosowania tzw.przejściówek ), klawiatury 
i myszy (PS/2),  1x VGA, 1x LAN RJ45 

18 Monitor CRT przekątna ekranu: 17 cali; wielkość plamki: 0,25 mm; maksymalna 
rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; częst. odświeżania przy 
maksymalnej rozdzielczości: 60 Hz; obszar wyświetlania (aktywny): 
325,1x243,8 mm; częstotliwość odchylania poziomego: 30-71 kHz; 
częstotliwość odchylania pionowego: 50-160 Hz; pasmo przenoszenia: 
110 MHz; technologia kineskopu: FST; Regulacja cyfrowa (OSD); typ 
sygnału wejściowego: RGB; typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-
stykowe D-Sub; Plug&Play: DDC2B; spełniane normy jakościowe: 
NUTEK, TCO-99, TUV, SEMKO, ISO-9241, EPA Energy Star; 

19 Inne Deklaracja zgodności CE. Poziom ciśnienia akustycznego w trybie 
bezczynności z punktu widzenia obserwatora  maksymalnie 24 dBA. 
Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta. 
(wymagane przedstawienie oświadczenie producenta)Wszystkie 
komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. (wymagane 
potwierdzenie producenta i dołączenie do oferty). Instrukcja obsługi oraz 
dokumentacja techniczna dla każdego urządzenia  

20 Gwarancja 3 lata na części, robociznę i na miejscu (onsite), potwierdzona przez 
producenta ( wymagane oświadczenie producenta) 

21 Części zamienne Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po 
upływie gwarancji 

 
4.3 Zadanie 3 
4.3.1 Zakup i dostawę komputera - 1 zestaw 

Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 
1 Procesor procesor klasy x86 32 bitowy, dedykowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2,90 GHz, 

 4



 

częstotliwość szyny systemowej min 533 MHz;  pamięć cache drugiego 
poziomu min. 256kB lub procesor o równoważnej wydajności według 
wyników testu przeprowadzonego przez oferenta.                                          
W przypadku użycia przez wykonawcę testu wydajności zamawiający 
zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
testów wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 
testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy 
użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

2 Chipset chipset stosowany w komputerze  musi być wyprodukowany przez tego 
samego producenta co zainstalowany procesor w komputerze 

3 Pamięć RAM Dostępne 4 sloty, min. 1GB DDR2-533 + min 2 sloty wolne Możliwość 
rozbudowy do min 3GB DDR2-533 

4 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, Fast 
IDE/Ultra DMA-100, S-ATA, złącza rozszerzeń: 4 sloty (2x PCI, 1x PCI 
Express 16x, 1x PCI Express 1x, 2 of them FlexySlots); złącza powinny 
umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi 

5 Dysk twardy 80 GB, S-ATA II, 7200 rpm 
6 Napęd FDD FDD 1.44MB 
7 Napęd optyczny DVD-ROM 16x48x ATAPI  
8 Karta dźwiękowa 16-bit zintegrowana z płytą główną, kompatybilna z SoundBlaster 
9 Karta graficzna Procesor graficzny: GeForce 6600GT lub Radeon 9600   

Pamięć [MB]: min. 128M DDR3 
DWA złącza zewnętrzne: 15 pin VGA i 1xDVI out albo 2xDVI out 
(dające możliwość jednoczesnego dołączenia 2 monitorów). 

10 Karta sieciowa Zintegrowana Gigabit Ethernet PCI 10/100/1000 (RJ-45), PXE, Wake on 
LAN, Alert on LAN, 

11 Klawiatura Standard - PS/2,  
12 Mysz Optyczna - PS/2,  
13 Oprogramowanie Windows XP Professional PL + OpenOffice PL 2.x., oprogramowanie do 

nagrywania oraz odtwarzania płyt dvd Wszystkie programy wymagające 
aktywacji musza być aktywowane przed dostarczeniem do Zamawiającego

14 Funkcje 
bezpieczeństwa 

o możliwość wbudowania przez producenta lub autoryzowany 
serwis czytnika kart procesorowych z oprogramowaniem do 
obsługi w systemie Windows XP następujących funkcji: 
szyfrowania plików z użyciem klucza karty, szyfrowania poczty 
elektronicznej, kontener haseł. Czytnik w standardzie USB 2.0, 
spełniający normę ISO 7816-1/2/3/4, umożliwiający włączenie 
stacji poprzez wsunięcie karty;  

o ochrona hasłem dostępu do systemu i setupu 
o aktwacja i dezaktywacja interfejsów (łącznie z USB) 
o ochrona przed bootowaniem komputera z CD-ROM i FDD 
o ochrona antywirusowa zapisana w BIOS 
o czujnika otwarcia obudowy 
o możliwość zastosowania zamku na obudowie 

15 Funkcje 
zarządzania: 

oprogramowanie producenta komputera do zarządzania w sieci, 
monitoring systemu, kontrola temperatury (czujnik temperatury na 
zasilaczu) 
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16 Obudowa obudowa typu MicroTower max. 380 x 210 x 380 mm (H x W x D), 
wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy min. 260W. wnęki na napędy: 
całkowita liczba: 6; 3.5" - minimum 2 wewnętrzne na dyski twarde i 2 
zewnętrzne; 5.25" - minimum 2 zewnętrzne; wnęki 3.5" powinny 
umożliwiać  beznarzędziowe i bezśrubowe montowanie dysków twardych 

17 Porty 1 x równoległy, 1 x szeregowy, Audio (słuchawki + mikrofon na przednim 
panelu obudowy) 
8 x USB (w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu obudowy; rozwiązanie 
producenta, ( nie dopuszcza się stosowania tzw.przejściówek ), klawiatury 
i myszy (PS/2),  1x VGA, 1x LAN RJ45 

18 Monitor LCD 19” Wielkość plamki: 0,294 mm; rozdzielczość obrazu: 1280x1024 
pikseli; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 75 Hz; 
Widoczny obszar ekranu: 376 x 301 mm; Częstotliwość odchylania 
poziomego: 30-83 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; 
Czas reakcji matrycy: 8 ms; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: 700:1; Kąt 
widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba 
wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; Certyfikaty: TCO-99, ISO 9241-3,7,8, 
ISO 13406-2, UL, CSA, TUV GS, SEMKO, GOST, CE, FCC B, C-TICK, 
VCCI-2, EPA Energy Star; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Możliwość 
pochylenia panela; Gwarancja/rękojmia: Gwarancja producenta 36 msc 

19 Inne Deklaracja zgodności CE. Poziom ciśnienia akustycznego w trybie 
bezczynności z punktu widzenia obserwatora  maksymalnie 24 dBA. 
Wszystkie komponenty komputera muszą pochodzić od producenta. 
(wymagane przedstawienie oświadczenie producenta)Wszystkie 
komponenty muszą być objęte gwarancją producenta. (wymagane 
potwierdzenie producenta i dołączenie do oferty). Instrukcja obsługi oraz 
dokumentacja techniczna dla każdego urządzenia  

20 Gwarancja 3 lata na części, robociznę i na miejscu (onsite), potwierdzona przez 
producenta ( wymagane oświadczenie producenta) 

21 Części zamienne Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po 
upływie gwarancji 

 
4.3.2 Zasilacz ATX – 1 szt. Zasilacz ATX o mocy znamionowej równej lub większej niż 

380W; chłodzony 1 wentylatorem 120mm lub 2 wentylatorami 80mm i posiadający 
złącza: - ESP 20/24-pin (odłączany wtyk 21-24pin); - HDD co najmniej  6; - FDD co 
najmniej 1; - SATA co najmniej 2; - VGA – 1; - PCI-Express – 1; Zasilacz musi 
spełniać wszystkie wymagania znaku CE 

5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
6 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 
7 Zamawiający przewiduje złożenie ofert częściowych. Zamówienie obejmuje 3 (trzy) 

zadania. Wykonawca może przystąpić do wszystkich lub do każdego z nich osobno 
8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 

67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 
9 Zamawiający nie przewiduje zawierać umowy ramowej 
10 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 
11 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
12 Termin wykonania zamówienia:  do 15.08.2006r. 
13 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
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13.1.1 spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
13.1.2 spełniający warunki art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
13.1.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
13.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
13.2 Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o prawidłowość złożonych 

dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia, nie spełnia. 
14 Kody według CPV 30231300-0, 302312504-4, 30191300-7, 0241600-6, 30217100-4, 

30232400-8. 
15 Zamawiający żąda wskazania ewentualnych podwykonawców. 
16 Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. 
17 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych 

w art. 24 p.z.p. 
18 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
18.1 podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1; 
18.2 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 
18.3 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3 
18.4 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

18.5 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  

18.6 Do każdego zadania uwierzytelnione kserokopie dokumentów (certyfikaty, spełniane 
normy jakościowe, potwierdzenia gwarancyjne producenta,) wynikające ze 
szczegółowego opisu poszczególnych zadań. 

19 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.  

19.1 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami - inspektor ds. zamówień publicznych 
– Piotr Mach, Starostwo Powiatowe, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. nr 2, tel.  34 
/ 3109502 

19.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy składać w Kancelarii 
Starostwa, pok. nr 20 na parterze budynku, adres podany wyżej pkt. 1.2. 

19.3 Pisma, o których mowa wyżej można przekazywać: pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

19.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. wyjaśnienia 
zapisów s.i.w.z. kierując je na adres podany w pkt 1 s.i.w.z. chyba że prośba o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
terminem składania ofert określonym w pkt 25.1 s.i.w.z. Zamawiający udzieli 
odpowiedzi niezwłocznie. 
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19.5 Zamawiający prześle treść wyjaśnień wykonawcy, oraz nie wskazując źródła 
zapytania zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl  

19.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść s.i.w.z. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację zamawiający niezwłocznie udostępniana na stronie internetowej 
www.bip.klobuck.pl . Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

19.7 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert 
zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie www.bip.klobuck.pl 

20 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. nr 19 z 2004r. poz.177 z póź. zm.). 

21 Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 lipca 2006r. w siedzibie 
Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Kłobucku ul. Rynek im. Jana Pawła II 
13 42-100 Kłobuck, na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl oraz na stronie 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

22 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium, 
23 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 
24 Opis sposobu przygotowania oferty: 
24.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na której należy umieścić tytuł: „Zakup i 

dostawę sprzętu komputerowego. ZI.I.3432/23/06”. 
24.2 Oferta ma być złożona w l egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

24.3 Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty 
pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. W przypadku złożenia kserokopii 
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być potwierdzone ,,za zgodność z 
oryginałem” przez osoby udzielające pełnomocnictwa.  

24.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
24.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 
24.6 Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do 

nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, 
technologicznych, handlowych lub organizacyjnych oferenta, co do których podjął on 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

24.7 Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie których treść nie odpowiada treści 
s.i.w.z. zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania. 

24.8 Oferta wspólna (łączna). 
24.8.1 Podmioty występujące wspólnie dostarczą umowę regulującą współpracę w wypadku 

wygrania postępowania a przed podpisaniem umowy (w przypadku złożenia oferty 
wspólnej. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub 
umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 

24.8.2 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt  18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 
składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o których 
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mowa w pkt 18.1, 18.6, może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

24.8.3 Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną lub 
jeden podmiot spośród nich wytypowany do reprezentacji. 

24.8.4 Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład 
innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie 
może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu. 

24.8.5 Nie spełnienie powyższych wymogów przy złożeniu oferty wspólnej spowoduje jej 
odrzucenie przez Zamawiającego jako nie zgodnej z ustawą oraz s.i.w.z. 

25 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
25.1 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym przy 

ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w kancelarii pok. Nr 20 do dnia 14 lipca 2006 roku, do 
godz. 1000 

25.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 lipca 2006 roku o godz. 1030 w 
Starostwie Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13,w pokoju nr 15 

25.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

25.4 Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i pozostałych 
warunków zawartych w ofertach. 

26 Opis sposobu obliczenia ceny: 
26.1 Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.  
26.2 Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 
26.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty 
zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych. 

26.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej, a 
jedynie w złotych polskich. 

27 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

27.1.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych  
w postępowaniu. 

27.1.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny ofert: - najniższa cena – 100 % 

28 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

28.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając 
nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej 
oferty. 

28.2 W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

28.3 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik 
nr 4 do s.i.w.z. 

29 Wykonawcom oraz organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych na listę 
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony 
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prawnej określone w Dziale VI ustawy. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się 
przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. 

30 Zasady udostępniania dokumentów: 
30.1 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

30.2 Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
30.2.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
30.2.2 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 
30.2.3 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł, 
30.2.4 Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie 

godzin jego urzędowania. 
31 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 
32 Ogłoszenie o wyniku przetargu: 
32.1 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

zamówień publicznych  
32.2 Niezależnie od powyższego sposobu ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni 
odrębnym pismem. 
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