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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Mosina Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl.20 Października 1

Miejscowość:  Mosina Kod pocztowy:  62-050 Mosina Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Pl.20 Paździrnika 1, 62-050 Mosina Tel.: +48 618109538

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Kasprzyk

E-mail:  agnieszka.kasprzyk@mosina.pl Faks:  +48 618109558

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.mosina.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz
oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów oraz oprogramowania wraz ze sprzętem umożliwiającym
dostęp do sieci Internet Beneficjentom Ostatecznym (zwanych dalej „BO”) za pośrednictwem samodzielnych i
sieciowych punktów dostępowych na terenie Gminy Mosina, w skład której wchodzi:
1. dostawa 200 komputerów przenośnych - laptopów, 60 komputerów stacjonarnych -All-IN-ONE.
2. Umożliwienie dostępu do sieci internetowej 120 BO za pośrednictwem Samodzielnych punktów dostępowych
AP I wraz z abonamentem do 31.12.2019r.
3. System obsługi Sieciowych AccesPointów– Radiowa Sieć Miejska (zwanych dalej „RSM”) – umożliwiający
dostęp do sieci internetowej 80 BO i 60 komputerom (w 5 jednostkach podległych ) wraz z abonamentem do
31.12.2019r.
RSM składa się z 80 szt. Radiowej Stacji Klienckiej, Firewalla– 1 szt., Przełącznika Głównego – 1 szt.,
Przełącznika Dostępowego - 4 szt., Kontrolera Sieci Radiowej - 1szt., Radiowy punkt dostępowy AP „sieciowy”
zewnętrzny. - 25szt., Radiowy punkt Dostępowy AP „sieciowy” wewnętrzny. - 5 szt. Radiolinia. 4 kpl. – 8
urządzeń, 8 masztów kratowych.
BO i urządzenia RSM należy zainstalować, skonfigurować oraz podłączyć do Internetu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30200000  
Dodatkowe przedmioty 30213100  
 30213300  
 72411000  
 32418000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IK.271.20.2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gminamosina2
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-116067   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 170-301521  z dnia:  05/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Dostawa, uruchomienie i
instalacja komputerów oraz
oprogramowania wraz ze sprzętem
umożliwiającym dostęp do
sieci Internet Beneficjentom
Ostatecznym (zwanych dalej „BO”)
za pośrednictwem samodzielnych i
sieciowych punktów dostępowych na
terenie Gminy Mosina, w skład której
wchodzi:
1. Dostawa 200 komputerów
przenośnych - laptopów, 60
komputerów stacjonarnych -All-IN-
ONE.
2. Umożliwienie dostępu do
sieci internetowej 120 BO za
pośrednictwem Samodzielnych
punktów dostępowych AP I wraz z
abonamentem do 31.12.2019.
3. System obsługi Sieciowych
AccesPointów– Radiowa Sieć
Miejska (zwanych dalej „RSM”)
– umożliwiający dostęp do sieci
internetowej 80 BO i 60 komputerom

Powinno być:

Dostawa, uruchomienie i
instalacja komputerów oraz
oprogramowania wraz ze sprzętem
umożliwiającym dostęp do
sieci Internet Beneficjentom
Ostatecznym (zwanych dalej „BO”)
za pośrednictwem samodzielnych i
sieciowych punktów dostępowych na
terenie Gminy Mosina, w skład której
wchodzi:
1. dostawa 200 komputerów
przenośnych - laptopów, 60
komputerów stacjonarnych -All-IN-
ONE.
2. Umożliwienie dostępu do
sieci internetowej 120 BO za
pośrednictwem Samodzielnych
punktów dostępowych AP I wraz z
abonamentem do 31.12.2019 r.
3. System obsługi Sieciowych
AccesPointów– Radiowa Sieć
Miejska (zwanych dalej „RSM”)
– umożliwiający dostęp do sieci
internetowej 80 BO i 60 komputerom
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(w 5 jednostkach podległych ) wraz z
abonamentem do 31.12.2019.
RSM składa się z 80 szt. Radiowej
Stacji Klienckiej, Firewalla– 1 szt.,
Przełącznika Głównego – 1 szt.,
Przełącznika Dostępowego - 4
szt., Kontrolera Sieci Radiowej -
1szt., Radiowy punkt dostępowy
AP „sieciowy” zewnętrzny. - 25szt.,
Radiowy punkt Dostępowy AP
„sieciowy” wewnętrzny. - 5 szt.
Radiolinia. 4 kpl. – 8 urządzeń, 8
masztów kratowych.
BO i urządzenia RSM należy
zainstalować, skonfigurować oraz
podłączyć do Internetu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ) stanowi
załącznik nr 1A do SIWZ.

(w 5 jednostkach podległych ) wraz z
abonamentem do 31.12.2019 r.
RSM składa się z 80 szt. Radiowej
Stacji Klienckiej, Firewalla– 1 szt.,
Przełącznika Głównego – 1 szt.,
Przełącznika Dostępowego - 4
szt., Kontrolera Sieci Radiowej -
1szt., Radiowy punkt dostępowy
AP „sieciowy” zewnętrzny. - 25szt.,
Radiowy punkt Dostępowy AP
„sieciowy” wewnętrzny. - 5 szt.
Radiolinia. 4 kpl. – 8 urządzeń, 8
masztów kratowych.
BO i urządzenia RSM należy
zainstalować, skonfigurować oraz
podłączyć do Internetu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia (SOPZ) stanowi
załącznik nr 1A do SIWZ.
Zamieszczone w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia lub
innych dokumentach wymienione
nazwy producentów użyto jedynie
w celu przykładowym. Wszędzie
gdzie są one wskazane , należy
czytać w ten sposób, że towarzyszy
im określenie „lub równoważne”.
Przez pojęcie „lub równoważne”
Zamawiający rozumie oferowanie
materiałów gwarantujących
realizację zadania w zgodzie
z obowiązującymi przepisami
prawa, przedmiotem zamówienia
oraz zapewniających uzyskanie
parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
Zastosowanie rozwiązań
równoważnych nie może prowadzić
do pogorszenia właściwości
przedmiotu zamówienia w stosunku
do przewidzianych w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia, ani
do zmiany ceny ani do naruszenia
przepisów prawa.
Jednocześnie wymogi muszą być
spełnione w zakresie:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość,
rodzaj, właściwości fizyczne oraz
liczba elementów
składowych);
- charakteru użytkowego (tożsamość
funkcji);
- parametrów technicznych
(wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, konstrukcje);
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- parametrów bezpieczeństwa
użytkowania;
- standardów emisyjnych.
W przypadku spełnienia
powyższych warunków Zamawiający
dopuszcza stosowanie rozwiązań
równoważnych. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że ciężar
dowodu wykonania równoważności
spoczywa na Wykonawcy”.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: I. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1 W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art.22
ust.1 Pzp dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
1.2 posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał co najmniej 1
dostawę komputerów wraz z
oprogramowaniem o wartości nie
mniejszej niż 400 000 PLN brutto
lub co najmniej 1 dostawę urządzeń
transmisyjnych o wartości nie
mniejszej niż 400 000 PLN brutto;
b) wykonał lub wykonuje co najmniej
jedną usługę o wartości nie mniejszej
niż 300 000 PLN dotyczącą
uruchomienia usługi dostępu do
sieci Internet za pośrednictwem
sieci radiowej w technologii Mesh
(sieć kratowa) pracującej pod
kontrolą wspólnego kontrolera sieci
składającej się z:
— min. 15 szt. Punktów
Dostępowych AP dedykowanych

Powinno być:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: I. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1 W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art.22
ust.1 Pzp dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
1.2 posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
a) wykonał co najmniej 1
dostawę komputerów wraz z
oprogramowaniem o wartości nie
mniejszej niż 400 000 PLN brutto
lub co najmniej 1 dostawę urządzeń
transmisyjnych o wartości nie
mniejszej niż 400 000 PLN brutto;
b) wykonał lub wykonuje co najmniej
jedną usługę o wartości nie mniejszej
niż 300 000 PLN dotyczącą
uruchomienia usługi dostępu do
sieci Internet za pośrednictwem
sieci radiowej w technologii Mesh
(sieć kratowa) pracującej pod
kontrolą wspólnego kontrolera sieci
składającej się z:
— min. 15 szt. Punktów
Dostępowych AP dedykowanych
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przez producenta do pracy na
zewnątrz,
— min. 1 urządzenia typu Firewall,
— min. 1 połączenia
bezprzewodowego punkt-punkt,
— podłączenia min. 40
klientów końcowych za pomocą
dedykowanego radiowego
urządzenia klienckiego.
1.3 dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
1.4 znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Poleganie na zasobach innych
podmiotów
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
III. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda
złożenia następujących oświadczeń i
dokumentów:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych przepisami
art. 22 ust. 1 Pzp, wg zał. nr 2.

przez producenta do pracy na
zewnątrz,
— min. 1 urządzenia typu Firewall,
— min. 1 połączenia
bezprzewodowego punkt-punkt,
— podłączenia min. 40
klientów końcowych za pomocą
dedykowanego radiowego
urządzenia klienckiego.
1.3 dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
1.4 znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Poleganie na zasobach innych
podmiotów
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
III. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda
złożenia następujących oświadczeń i
dokumentów:
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1.2. Wykaz wykonanych głównych
dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane należycie, wg zał.
nr 4.
a) dowodami, o których mowa w pkt
1.2., są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
tirecie pierwszym.
c) w przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie, o
którym mowa w pkt 1.2, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w ppkt
1.2.a).
1.3. Wykaz wykonanych lub
wykonywanych głównych usług w
zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, wg zał. nr
4a.
a) dowodami, o których mowa w pkt
1.3., są:
— poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
— oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn

1.1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych przepisami
art. 22 ust. 1 Pzp, wg zał. nr 2.
1.2. Wykaz wykonanych głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie, wg zał. nr 4.
a) dowodami, o których mowa w pkt
1.2., są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
tirecie pierwszym.
b) w przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie, o
którym mowa w pkt 1.2, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w ppkt
1.2.a).
1.3. Wykaz wykonanych lub
wykonywanych głównych usług
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, wg zał. nr
4a.
a) dowodami, o których mowa w pkt
1.3., są:
— poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
usług poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
— oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
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o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
tirecie pierwszym.
b) w przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w pkt 1.3, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt
1.3.a)
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający
żąda następujących oświadczeń i
dokumentów:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia wg zał. nr 3.
2.2. 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych

poświadczenia, o którym mowa w
tirecie pierwszym.
b) w przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w pkt 1.3, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt
1.3.a)
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający
żąda następujących oświadczeń i
dokumentów:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia wg zał. nr 3.
2.2. 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
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płatności lub wstrzymanie w całości
wykonanie decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
- 8 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2.7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
2.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.

niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
2.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
- 8 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
2.7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
2.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
3 Dokumenty podmiotów
zagranicznych
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3 Dokumenty podmiotów
zagranicznych
3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których
mowa w 13.2.:
a) pkt 2.2– 2.4 i 2.6 – składa
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) pkt 2.5 i 2.7 – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 Ppz;
3.2 Dokumenty, o których mowa w
ust. 3.1 lit. a, tiret pierwsze i trzecie,
lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust.
3.1 lit. a tiret drugie, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w 3.1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego

3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których
mowa w 13.2.:
a) pkt 2.2– 2.4 i 2.6 – składa
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) pkt 2.5 i 2.7 – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 Ppz;
3.2 Dokumenty, o których mowa w
ust. 3.1 lit. a, tiret pierwsze i trzecie,
lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust.
3.1 lit. a tiret drugie, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3.3 Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w 3.1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym
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lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – wystawionych w
terminie określonym w 3.2.
3.4 Dokumenty wymienione w pkt
13 SIWZ są składane w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”, za
wyjątkiem dokument o którym mowa
w pkt 1.1 oraz 5 SIWZ składany
jest w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
3.5 W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
3.6 Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
4 W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy i usługi
odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego,
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
zamówienia, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą:
4.1 kart informacyjnych
potwierdzających parametry
oferowanego sprzętu.
4.2 Certyfikatu ISO9001:2000 lub
równoważnego dla producenta
sprzętu
4.3 Certyfikatu EPEAT na
poziomie co najmniej GOLD lub
równoważnego. Certyfikat powinien
zostać potwierdzony wydrukiem ze
strony www.epeat.net
4.4 Certyfikatu Energy Star 5.0 lub
równoważnego.
4.5 Potwierdzenia spełnienia
kryteriów środowiskowych, w tym
zgodności z dyrektywą RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji

wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – wystawionych w
terminie określonym w 3.2.
3.4 Dokumenty wymienione w pkt
13 SIWZ są składane w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”, za
wyjątkiem dokument o którym mowa
w pkt 1.1 oraz 5 SIWZ składany
jest w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
3.5 W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
3.6 Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
4 W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy i usługi
odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego,
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
zamówienia, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą:
4.1 opisów lub kart informacyjnych
potwierdzających parametry
oferowanego sprzętu
(np. prospekt, folder).
4.2 Certyfikatu ENERGY STAR 5.0
( w podanej lub nowszej wersji) lub
równoważnego, np. wydruku ze
strony internetowej, przykładowo
http://www.eu-energystar.org
lub http://www.energystar.gov
dla oferowanych zestawów
komputerowych.
4.3 wydruku ze strony internetowej
(http://www.cpubenchmark.net/.)
potwierdzającego wydajność
oferowanego zestawu
komputerowego, przy nominalnych
parametrach pracy procesora
(określonych przez producenta
procesora) mierzoną za pomocą
testu PassMark
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substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta
jednostki
4.6 Wydruku ze strony internetowej
(http://www.cpubenchmark.net/.)
potwierdzającego wydajność
oferowanego zestawu
komputerowego, przy nominalnych
parametrach pracy procesora
(określonych przez producenta
procesora) mierzoną za pomocą
testu PassMark
5. Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
5.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp
Wykonawca, wraz z ofertą, składa
listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo
informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej –wg zał. nr 5.
5.2 Na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 5 Pzp z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, którzy należąc
do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

5. Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
5.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp
Wykonawca, wraz z ofertą, składa
listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo
informację o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej –wg zał. nr 5.
5.2 Na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 5 Pzp z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza
się Wykonawców, którzy należąc
do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.) złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
16/10/2014   Godzina: 09:50
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/10/2014   Godzina: 09:50
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
16/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/10/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-125439
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