
                              
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro 

 

 

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, 

oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania”  

  

 

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. 39) oraz w 

sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny 

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

 

ZATWIERDZONO: 

 

Kłobuck, dnia 30 marzec 2007r. 
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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 ogłasza przetarg 
nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku – 3 zadania”;  

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.3432/01/07. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku. 

Zadanie 1 dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
1. Komputer – jednostka centralna o minimalnych parametrach – 2 szt. 

Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 
procesor taktowany zegarem o częstotliwości min 1,80 GHz, 
dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, częstotliwość 
szyny systemowej min 400 MHz; pojemność pamięci cache L1 128 
kb, pojemność pamięci cache L2 512 kb lub procesor o 
równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego 
przez wykonawcę. 

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 Pamięć RAM Pamięć zainstalowana: 1024 MB DDR2, maksymalna wielkość 
pamięci: nie mniej niż 8 GB 

3 Płyta główna Wbudowany LAN 100/1000 Mb  
Wbudowane audio,  
Złącze karty graficznej: PCI Express 16x  
Złącza PCI 32-bit/33MHz – 2 szt.  
Złącze USB 1.1 / 2.0 – 6 szt.  
Złącze PCI Express x1 – 1 szt. 
Złącze PCI Express x16 - 1 szt. 
złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez 
konieczności użycia narzędzi 

4 Dysk twardy Pojemność dysku: min. 80 GB, interfejs: S-ATA II 
5 Napęd FDD FDD 1.44MB 
6 Napęd optyczny DVD RW 
7 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 

mailto:zam_pub@klobuck.pl
http://www.bip.klobuck.pl/
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8 Karta graficzna pamięć 128 MB, typ zastosowanej pamięci DDR2, typ złącza PCI-
Express 

9 Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 
10 Klawiatura standard PS2 
11 Mysz optyczna USB 
12 Oprogramowanie MS Windows XP Home OEM PL SP2, program do nagrywania, 

kopiowania, tworzenia obrazu płyty, Microsoft PL Word 2003 OEM. 
Wszystkie programy wymagające aktywacji musza być 
aktywowane przed dostarczeniem do Zamawiającego 

13 Obudowa Typ obudowy: Mini Tower  
Moc zasilacza: min. 350 W 

14 Inne wymagania certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie 
wykonawcy);  
certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym 
systemem operacyjnym (dopuszczalne oświadczenie oferenta) 
certyfikat potwierdzający że głośność jednostki mierzona zgodnie z 
normą ISO 9296 jest poniżej 37 dB, (nie dotyczy hałasu 
emitowanego przez CD, DVD oraz przez stację dyskietek). 
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna dla każdego 
urządzenia  

 
2. Monitor LCD o minimalnych parametrach:  

przekątna ekranu: 17 cali; wielkość plamki: 0,264 mm; zalecana rozdzielczość 
obrazu: 1280x1024 pikseli; Maksymalna częstotliwość odchylania poziomego 30 ~ 
83 kHz; Maksymalna częstotliwość odchylania pionowego 56 ~ 76 Hz; Kąt widzenia 
pionowy 160 stopni; Kąt widzenia poziomy 160 stopni; Jasność 300 cd/m2; 
Współczynnik kontrastu 600:1; Czas reakcji matrycy 8 ms; Pobór mocy tryb 
normalny/czuwanie/wyłączony 33W / 1W / - ; Rodzaj złącza wideo D-Sub  
Wymagane certyfikaty: TCO 99 lub TCO-03, ISO13406-2    – 7 sztuk 

3. Switch 8x100/1000 o minimalnych parametrach - 8 portów gigabitowych 
10/100/1000 Mb/s (RJ-45)        – 1 sztuka  

4. Notebook o minimalnych parametrach:      – 4 sztuki 
• procesor min. 1,86 GHz  
• zainstalowana pamięć min. 1024 MB DDR2 
• przekątna ekranu LCD 15,4 cali 
• typ ekranu TFT WXGA  
• obsługiwane funkcje matrycy: Color Shine LCD 
• obsługiwana rozdzielczość LCD: 1280x800 
• pojemność dysku HDD min 100 GB 
• zainstalowana pamięć wideo min. 128 MB 
• karta dźwiękowa  
• napędy wbudowane DVD Super Multi drive Double Layer (DVD-RAM, 

DVD±R/±RW) 
• urządzenia wskazujące Touchpad o proporcjach 16:9 
• porty; 4 x USB 2.0, D-Sub (VGA ), LineIn, Mikrofon, LAN (RJ-45), Modem 

(RJ-11), PCMCIA typ II 
• rodzaj baterii: 4400 mAh (8 komorowa) 
• Komunikacja: WiFi 802.11b/g, Ethernet 10/100 Mb/s, Fax-modem 56 kb/s 

V90, IrDA SIR 115.2 kb/s, Bluetooth v.2.0  
• Czytnik kart: MMC, SD, MS, MS PRO 
• Kamera video: 0,35 M Pixels 
• torba 
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• mysz optyczna USB 
• MS Windows XP Home OEM PL SP2, program do nagrywania, kopiowania, 

tworzenia obrazu płyty, Microsoft PL Word 2003 OEM.  
Wszystkie programy wymagające aktywacji musza być aktywowane przed 
dostarczeniem do Zamawiającego 
Inne wymagana: 
certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);  
certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem 
operacyjnym (dopuszczalne oświadczenie wykonawcy) 
certyfikat potwierdzający że głośność jednostki mierzona zgodnie z normą ISO 9296 
jest poniżej 37 dB, (nie dotyczy hałasu emitowanego przez DVD). 
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna. 

5. Adapter Bluetooth USB o minimalnych parametrach - v2.0; kompatybilność ze 
standardem USB 1.0/1.1/2.0; współpraca z Windows XP, Me, 2000, 98/98SE; zasięg 
do 100 metrów; zasilanie z portu USB; wyposażony w EDR (Enhanced Data Rate), 
AFH (Adaptive Frequency Hopping),       - 2 sztuki 

6. Adapter IrDA USB o minimalnych parametrach - współpraca z Windows 
98/ME/2000/XP; zgodny ze standardem USB 1.1; połączenie typu Plug & Play; tryby 
pracy złącza podczerwieni: FIR (4Mbps) i SIR (115kbps); kabel USB AM-AF oraz CD 
ze sterownikami         – 3 sztuki 

7. Pamięć przenośna typu PenDrive 2048 MB USB flash drive o minimalnych 
parametrach -(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 (Windows 98SE/2000/XP)    – 2 sztuki 

8. Pamięć przenośna typu PenDrive 1024 MB USB flash drive o minimalnych 
parametrach - (2.0 Hi-Speed) szybkość zapisu - 13 MB/s; szybkość odczytu - 19 
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 (Windows 98SE/2000/XP)    – 3 sztuki 

9. Wentylator do chłodzenie procesora o minimalnych parametrach - ilość HeatPipe: 5 
sztuk; wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm; obroty: 1200 RPM; przepływ 
powietrza: 46,5 CFM; poziom hałasu nie więcej niż 24 dBA; kompatybilny z: Intel 
Socket 478, Intel Socket 775, AMD Socket 754/939/940, AMD Socket AM2; system 
montażu VTMS; możliwość montażu wentylatora z każdej z 4 stron radiatora; w 
zestawie: pasta termoprzewodząca, komplety montażowe, zapinki do montażu 
wentylatora na radiatorze       - 1 sztuka 

10. Karta graficzna o minimalnych parametrach - AGP /2x/4x/8x, Pamięć [MB]: 128M 64 
bit DDR           - 1 sztuka 

11. Zaciskarka z modułami do wtyków 8P8C,6P6C,6P4C,6P2C,4P4C,4P2C o minimalnych 
parametrach - wykonana z hartowanej stali; musi posiadać blokadę rozwarcia 
ramion z automatycznym zwalniaczem; musi być wyposażona w wymienne moduły 
dociskowe; moduł dociskowy posiadać musi system równomiernego dociskania 
wszystkich pinów we wtyku; musi posiadać wbudowany, ukształtowany ściągacz 
powłoki zewnętrznej kabli skrętkowych; musi posiadać możliwość wymiany noży po 
ich zużyciu.         - 1 sztuka 

12. Wtyk Rj45          –50 sztuk 
13. Tester kabli sieciowych RJ45 wraz z  bateriami alkaicznymi 4x LR6 AA 1,5V o 

minimalnych parametrach  
a. obsługuje kategorie 5, 5e, 6 oraz kable koncentryczne i telefoniczne 
b. wykrywa: brak połączenia, zwarcia, zamiany kolorów w parze, odwrotne 

połączenia, identyfikuje żyły oraz wykrywa błędy połączeń,  
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c. dokonuje pomiaru długości kabla (z wykorzystaniem jednostki zdalnej jak i 
bez niej) oraz określa dystansu do miejsca przerwy/zwarcia, 

d. zasilanie z baterii (do 50 godzin pracy), zasilanie: 4 x baterie 1,5V AA 
e. ekran LCD (4 x 16 znaków),  
f. pomiary kabli o długości do co najmniej 1200 m, dokładność: co najmniej 3% 

(+/- 0,5m) po kalibracji przy użyciu kabla o długości co najmniej 5m; 
- 1 sztuka 

14. Ściągacz izolacji kabli o średnicy od 0,2mm do 6mm    - 1 sztuka  
15. Pamięć DDR DIMM PC3200 (400MHz) 1024 MB obsługujący Dual Chanel   - 2 sztuki 
16. Drukarka atramentowa o minimalnych parametrach: 

a. druk: czarno biały, kolorowy, Photo 
b. format: A4 
c. szybkość druku (mono A4, tryb draft): minimum 27 str./min. 
d. szybkość druku (kolor A4, tryb draft): minimum 17 str./min. 
e. rozdzielczość (mono): co najmniej 1200 x 1200 dpi 
f. rozdzielczość (kolor): co najmniej 4800 x 1200 dpi 
g. obciążenie miesięczne: minimum 6000 str./mies. 
h. oddzielne głowice do druku w czerni i w kolorze 
i. zainstalowana pamięć - 8 MB 
j. obsługiwane systemy operacyjne - Windows 98/ME/NT/2000/XP  
k. złącze zewnętrzne: USB 2.0  
l. obsługiwane nośniki – folia, karty, koperty, naklejki, papier foto, papier 

zwykły  
m. gramatura papieru - 60-240 g/m2 

- 1 sztuka 
 
Zadanie 2 dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

1. Notebook o minimalnych parametrach:      –1 sztuka. 

Rozdział 1 Procesor 
min 1,86 GHz, cache 1 MB, FBS 533 MHz  
lub procesor o równoważnej wydajności według 
wyników testu przeprowadzonego przez 
wykonawcę. 
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. 

Pamięć min 1024 MB DDR2 533 MHz SO-DIMM  (2x512 MB) 
Matryca 15.4” TFT WXGA 1280x800 
Dysk twardy min 100 GB Ultra DMA 4200 obr./min 
Napęd optyczny DVD +/-RW (DL) 
Karta graficzna Grafika zintegrowana 
Karta dźwiękowa Kompatybilna z SB Pro 

Wbudowane głośniki, co najmniej 2 Watt 
Komunikacja min. 4 x USB 2.0 

1 x RJ11 
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1 x port IEEE 1294 (LPT) 
1 x RJ45 
1 x VGA (D-SUB) 
1 x PCMCIA 2.1 
1 x mini jack – out 
1 x mini jack - in 

Urządzenie wskazujące Klawiatura 
Touch Pad z 2 przyciskami i scrollem  

Porty pozostałe min. 4 x USB 2.0 
1 x RJ11 
1 x RJ45 
1 x VGA (D-SUB) 
1 x PCMCIA 2.1 
1 x Headphone-out mini-jack 
1 x Microphone-in mini-jack 

Czytnik kart MMC, SD, MS, MS PRO 
Kamera video 0,35 M Pixels 
Bateria 4400 mAh (8 komorowa) 
Dodatki Torba i mysz 
System operacyjny dołączony 
do komputera 

MS Windows XP Home OEM PL SP2 

Pakiet biurowy (wersja OEM) Microsoft Office 2003 Small Business 2003 PL 
zawierający Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003, 
PowerPoint 2003, Publisher 2003 

Wymagania inne certyfikat CE dla oferowanego sprzętu 
(dopuszczalne oświadczenie wykonawcy);  
certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z 
oferowanym systemem operacyjnym (dopuszczalne 
oświadczenie wykonawcy) 
certyfikat potwierdzający że głośność jednostki 
mierzona zgodnie z normą ISO 9296 jest poniżej 37 
dB, (nie dotyczy hałasu emitowanego przez DVD). 
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna 

 
2. Monitor LCD 17” – Typ panela LCD: TFT TN; przekątna ekranu: 17 cali; zalecana 

rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; czas reakcji matrycy: 12 ms; jasność: 
300 cd/m2; kontrast: 500:1; kąt widzenia poziomy: 160 stopni; kąt widzenia 
pionowy: 150 stopni; głośniki       –2 sztuki. 
Wymagane certyfikaty: TCO 99 lub TCO-03, ISO13406-2. 

3. Program Microsoft PL Word 2003 BOX.      –1 sztuka. 
4. Program do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /zgodnie z art. 19 ust. 6 i 
ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska /tj. Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego 
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie /Dz. U. Nr 110, poz. 1058/.     –1 sztuka. 

 
 
Zadanie 3 dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 

 
1. Komputer – jednostka centralna o minimalnych parametrach   –1 sztuka. 
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Lp. Parametr Wymagane minimalne parametry 
procesor taktowany zegarem o częstotliwości min 1,80 GHz, 
dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, częstotliwość 
szyny systemowej min 400 MHz; pojemność pamięci cache L1 128 
kb, pojemność pamięci cache L2 512 kb lub procesor o 
równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego 
przez wykonawcę. 

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 Pamięć RAM Pamięć zainstalowana: 1024 MB DDR2, maksymalna wielkość 
pamięci: nie mniej niż 8 GB 

3 Płyta główna Wbudowany LAN 100/1000 Mb  
Wbudowane audio,  
Złącze karty graficznej: PCI Express 16x  
Złącza PCI 32-bit/33MHz – 2 szt.  
Złącze USB 1.1 / 2.0 – 6 szt.  
Złącze PCI Express x1 – 1 szt. 
Złącze PCI Express x16 - 1 szt. 
złącza powinny umożliwiać montowanie kart rozszerzeń bez 
konieczności użycia narzędzi 

4 Dysk twardy Pojemność dysku: min. 80 GB, interfejs: S-ATA II 
5 Napęd FDD FDD 1.44MB 
6 Napęd optyczny DVD RW 
7 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
8 Karta graficzna pamięć 128 MB, typ zastosowanej pamięci DDR2, typ złącza PCI-

Express 
9 Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną 
10 Klawiatura standard PS2 
11 Mysz optyczna USB 
12 Oprogramowanie MS Windows XP Home OEM PL SP2, program do nagrywania, 

kopiowania, tworzenia obrazu płyty, Microsoft Office Basic Edition 
2003 PL OEM 1pack SP2. Wszystkie programy wymagające 
aktywacji musza być aktywowane przed dostarczeniem do 
Zamawiającego 

13 Obudowa Typ obudowy: Mini Tower  
Moc zasilacza: min. 350 W 

14 Inne wymagania certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne oświadczenie 
wykonawcy);  
certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym 
systemem operacyjnym (dopuszczalne oświadczenie oferenta) 
certyfikat potwierdzający że głośność jednostki mierzona zgodnie z 
normą ISO 9296 jest poniżej 37 dB, (nie dotyczy hałasu 
emitowanego przez CD, DVD oraz przez stację dyskietek). 
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna dla każdego 
urządzenia  

 
2. Monitor LCD o minimalnych parametrach:  
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przekątna ekranu: 17 cali; wielkość plamki: 0,264 mm; zalecana rozdzielczość 
obrazu: 1280x1024 pikseli; Maksymalna częstotliwość odchylania poziomego 30 
~ 83 kHz; Maksymalna częstotliwość odchylania pionowego 56 ~ 76 Hz; Kąt 
widzenia pionowy 160 stopni; Kąt widzenia poziomy 160 stopni; Jasność 300 
cd/m2; Współczynnik kontrastu 600:1; Czas reakcji matrycy 8 ms; Pobór mocy 
tryb normalny/czuwanie/wyłączony 33W / 1W / - ; Rodzaj złącza wideo D-Sub  
Wymagane certyfikaty: TCO 99 lub TCO-03, ISO13406-2   – 1 sztuka 

3. Drukarka laserowa o minimalnych parametrach: 
Szybkość druku (mono) - 14 stron na minutę; maksymalny rozmiar nośnika - 
A4; rozdzielczość w pionie (mono) - 1200 dpi, rozdzielczość w poziomie (mono) – 
1200 dpi; wydajność co najmniej 5000 stron miesięcznie, gramatura papieru od 
60 do 163 g/m2; zainstalowana pamięć 2 MB; prędkość procesora 234 MHz; 
złącza zewnętrzne USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 
98, ME, 2000, XP, zainstalowane opcje: dupleks ręczny (wskazówki na ekranie); 
zawiera kabel USB 2.0 1,8 mb      
Wymagane certyfikaty: certyfikat CE dla oferowanego sprzętu (dopuszczalne 
oświadczenie wykonawcy);        - 1 sztuka 

4. Kaseta z czarnym tonerem do drukarki określonej w pkt. 3 o wydajności 
conajmniej 2000 stron przy 5 % pokryciu powierzchni, oryginalna, wymagana 
przez producenta drukarki w okresie gwarancji     – 2 sztuki  

5. Pakiet biurowy Microsoft Office 2003 Small Business 2003 PL zawierający Word 
2003, Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003 – BOX  
          –1 sztuka 

 
Wymagania dotyczące wszystkich zadań: 

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 
Gwarancje:  

Wykonawcy 2 lata dla pozycji:  
Zadanie 1 - 1 jednostka centralna, 16 drukarka atramentowa; 
Zadanie 3 – 1 jednostka centralna, 3 drukarka laserowa; 

Wykonawcy 1 rok dla pozycji:  
Zadanie 1 – 13 tester kabli sieciowych; 

Producenta 3 lata dla pozycji: 
Zadanie 1 – 2 monitor LCD, 4 notebook; 
Zadanie 2 - 1 monitor LCD, 2 notebook; 
Zadanie 3 - 2 monitor LCD; 

Producenta 2 lata dla pozycji: 
Zadanie 1 – 7 pamięć przenośna typu PenDrive 2048 MB USB flash 
driver, 8 pamięć przenośna typu PenDrive 2048 MB USB flash 
driver, 

Producenta 1 rok dla pozycji: 
Zadanie 1 – 3 Switch, 5 Adapter Bluetooth USB, 6 Adapter IrDA 
USB, 9 Wentylator, 10 Karta graficzna, 15 Pamięć DDR; 

5 Kod według CPV 30125100-2, 30213100-6, 30217100-4, 30217200-5, 
30217230-4, 30231100-8, 30231250-4, 30233231-9, 30233234-0, 30241400-4, 
30241600-6. 

6 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 
7 Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2007r. 
8 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków: 
8.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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8.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

8.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

8.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

8.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

8.2 Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą “spełnia 
– nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt. 9, 

9 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 

9.1 podpisany i wypełniony formularz „Oferta”, zał. nr 1 do SIWZ; 
9.2 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 2 do SIWZ; 
9.3 podpisany i wypełniony formularz „Oświadczenie”, zał. nr 3 do SIWZ; 
9.4 aktualny 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, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

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

9.6 uwierzytelnione dokumenty (certyfikaty, spełniane normy jakościowe, 
potwierdzenia gwarancyjne producenta,) wynikające ze szczegółowego opisu 
poszczególnych zadań. 

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

10.1 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 

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

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

10.4 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. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie. 

10.5 Zamawiający prześle treść wyjaśnień Wykonawcy, oraz nie wskazując źródła 
zapytania zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.klobuck.pl  

10.6 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 

http://www.bip.klobuck.pl/
http://www.bip.klobuck.pl/
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warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

10.7 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 tą informację na stronie 
www.bip.klobuck.pl 

11 Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.  
12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
13 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
14 Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 
15 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców 

wymienionych w art. 24 ustawy. 
16 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. nr 19 z 2004r. poz.177 z póź. zm.). 
17 Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2007r. 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 

18 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 
19 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty 

upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 
7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić 
się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

20 Opis sposobu przygotowania oferty: 
20.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę i 

adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł: „Zakup i dostawa 
sprzętu komputerowego i oprogramowania”    

20.2 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. 

20.3 Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty 
pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. W przypadku złożenia 
kopii/odpisu/wypisu pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być potwierdzone 
,,za zgodność z oryginałem” przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Dokument 
ten nie podlega opłacie skarbowej. 

20.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
20.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca dokonał poprawek, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca nie może dokonywać 
zmian w istniejącej treści formularzy przekazanych przez zamawiającego, a w 
szczególności usuwać jakichkolwiek jego zapisów. 

20.6 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. 

20.7 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 

http://www.bip.klobuck.pl/
http://www.bip.klobuck.pl/
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20.8 Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie których treść nie odpowiada 
treści s.i.w.z. zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania 

20.9 Oferta wspólna (łączna). 
20.9.1 Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 9.3, 9.4, 9.5, składają 

wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, natomiast dokumenty o których 
mowa w pkt 9.1, 9.2, 9.6, może złożyć jeden z wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

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

20.9.3 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. 

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

20.9.5 Podmioty występujące wspólnie dostarczą umowę regulującą współpracę w 
wypadku wygrania postępowania przed podpisaniem umowy (w przypadku 
złożenia oferty wspólnej) 

21 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
21.1 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym 

przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w kancelarii pok. Nr 20 do dnia 11 kwietnia 
2007 roku, do godz. 1000 

21.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 kwietnia 2007 roku o godz. 1030 w 
Starostwie Powiatowym przy ul. Rynek im. Jana Pawła 13, w pokoju nr 15 

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

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

22 Opis sposobu obliczenia ceny: 
22.1 Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy i musi 

być podana cyfrowo i słownie. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś 
rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby 
wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. 

22.2 Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji, której integralną częścią 
są załączniki.  

22.3 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.  

22.4 Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 
zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie 

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

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

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

23.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 
następującym kryterium oceny ofert: - najniższa cena. 

24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
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24.1 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. 

24.2 W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

24.3 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. 

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

26 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w 
żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawców i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

27 Zasady udostępniania dokumentów: 
27.1 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. 

27.2 Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
27.2.1 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty, 
27.2.2 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 

zł, 
27.2.3 Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie 

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

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

zamówień publicznych  
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