Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/

Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 89287 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie , ul.
Spokojna 4, 20-914 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7424535, faks 81 7424535.
• Adres strony internetowej zamawiającego: ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres dostawy obejmuje:
a) komputer klasy PC z systemem operacyjnym - 16 szt. b) monitor LCD 19 cali - 16 szt. c) skaner
płaski A- 4 - 16 szt. d) kserokopiarka A 3 - 4 szt. e) zasilacz UPS - 12 szt. f) pakiet oprogramowania
biurowego wraz z nośnikiem - 8 szt. o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Wymagania minimalne wyszczególnione w
specyfikacji technicznej określają możliwość dostarczenia sprzętu i oprogramowania innego
producenta (jeśli określono), pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej lub
technologicznej. Zapis powyższy dotyczy także norm, o ile są przywoływane w specyfikacji
technicznej. Jeżeli dostawca przywoła inne normy, o ostrzejszych niż wymienione wymagania, będą
one zweryfikowane i zaakceptowane. Mając na uwadze, iż wyniki testów sprzętu komputerowego
zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis osiągający minimum
xxx punktów należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście
3DMark, (np. wg strony http://benchit.pl/procesory/ranking/2). W przypadku wymaganego
oświadczenia producenta płyty głównej o współudziale oferenta w jej współprojektowaniu,
zamawiający poprzez oferenta rozumie wykonawcę składającego ofertę w niniejszym postępowaniu
lub producenta komputera oferowanego przez wykonawcę.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Przez wiedzę i doświadczenie zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostaw, każda o
wartości min. 50 000 zł brutto, odpowiadających swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia. Warunek będzie oceniany według kryterium
spełnia/nie spełnia w oparciu o wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc
od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, a jeżeli okres działalności jest krótszy,
również w tym okresie 3 dostaw , każda o wartości min. 50 000 zł brutto,
odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane z należytą starannością
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia/nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
Do oferty należy dołączyć sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, specyfikację
techniczno-cenową, która winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych
rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy
handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które
umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem
potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: ww2.lublin.uw.gov.pl/zampub/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 20-914 Lublin pok.48.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 20-914
Lublin pok.48.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych - Nr
Projektu: FGZ/09/3431.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: tak

