
 

 

Ogłoszenie nr 583271-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.  

 

Opera Wrocławska: Dostawa komputerów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz modernizacja 

sieci LAN 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

POIS.08.01.00-002/16, Poprawa warunków prowadzenia działalnościkulturalnej poprzez unowocześnienie 

zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Wrocławska, krajowy numer identyfikacyjny 27894200000, ul. ul. 

Świdnicka  35 , 50066   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 708 800, e-

mail marzena.malinowska@opera.wroclaw.pl, faks 813 708 852.  

Adres strony internetowej (URL): www.opera.wroclaw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samorządowa Instytucja Kultury 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 



rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) 

Nie  

http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Nie  

http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35,50-066 Wrocław 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów wraz z wyposażeniem i 

oprogramowaniem oraz modernizacja sieci LAN  

Numer referencyjny: ZP/PN/18/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 



budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 6. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 8 części: Część 1 – Dostawa 1 szt. stacjonarnego i 14 szt. przenośnych 

komputerów biurowych zgodnie ze specyfikacją Część 2 – Dostawa 2 szt. stacjonarnych i 7 szt. przenośnych 

komputerów profesjonalnych zgodnie ze specyfikacją Część 3 – Dostawa oprogramowania antywirusowego oraz 

pakietu biurowego dla 24 komputerów zgodnie ze specyfikacją Część 4 – Dostawa kontrolerów i 

oprogramowania do obróbki audio zgodnie ze specyfikacją Część 5 – Dostawa oprogramowania do obróbki 

grafiki zgodnie ze specyfikacją Część 6 – Dostawa sprzętu sieciowego zgodnie ze specyfikacją Część 7 – 

Dostawa pamięci masowej zgodnie ze specyfikacją Część 8 – Modernizacja lokalnej sieci komputerowej 

zgodnie dokumentacją projektową 2. Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie 

powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i 

gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę 

gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim). 3. Wszystkie urządzenia składające się 

na przedmiot zamówienia powinny spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

dot. prawa dopuszczenia do stosowania i używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o 

spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed 

dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w/w 

dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Zamawiający wymaga 

zaoferowania gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimalny wskazany z Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ dla części 1-7 oraz Załącznik 2a dla części 8 

zamówienia . Warunki wykonywania gwarancji szczegółowo zostały określone we Wzorze umowy dla części 1-

7 – załącznik nr 7 do SIWZ oraz Wzorze umowy dla części 8 - 7a do SIWZ. 5. W cenie oferty Wykonawca 

winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do dostarczenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia, o 

których mowa powyżej oraz w w/w. załącznikach. 6. Dla części 8 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera dokumentację opracowaną przez Oset Jerzy Trześniowski, ul. Wielicka 28 Lok.P2, 30-552 

Kraków jako załącznik nr 2a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w zakresie świadczeń stanowiących 

przedmiot niniejszego zamówienia wzór umowy jako załącznik nr 7a do SIWZ  

 

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

72710000-0 

30213100-6 

30231300-0 

30233141-1 

30237460-1 

30237410-6 

48760000-3 

48000000-8 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 40  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 



II.9) Informacje dodatkowe: Zakładany termin realizacji zamówienia dla części 1-7: do 40 dni od dnia 

podpisania umowy. Dla części 8 : do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Dla części 1-7: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego 

warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Dla części 8: Wykonawcy spełnią warunek jeśli wykażą, że są 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Dla części 1: Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali należycie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 1 

(słownie: jedno ) zamówienie polegającej na dostawie sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 30 000 

złotych brutto. Dla części 2: Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 1 (słownie: 

jedno) zamówienie polegającej na dostawie sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 100 000 złotych 

brutto Dla części 3-6 : Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiami przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu. Dla części 7: Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali należycie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 1 

(słownie: jedno ) zamówienie polegającej na dostawie sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 150 000 

złotych brutto Dla części 8: Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 1 usługi 

polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci teletechnicznej LAN o wartości co najmniej 80 000 

złotych brutto. Przez wykonaną dostawę/ usługę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej 

umowy i odebraną przez Zamawiającego lub odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w 

ofercie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności, Załącznik nr.8 do SIWZ; e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia 

wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Załącznik nr.8 do 

SIWZ 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5.do 

SIWZ) dla części 1,2,7; Zamawiający informuje, iż w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część 

Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz dla każdej części odrębnie. b) wykazu usług wykonanych, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert ( Załącznik nr 5.5 SIWZ) dla części 8; c) potwierdzających, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 80 000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Oryginalne karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim lub angielskim, na podstawie których 

Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie ich wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia 

publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z 

Partnerów/Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, Wykonawca - Partner (w przypadku oferty wspólnej) oraz 

tzw. inny podmiot udostepniający potencjał w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór 

oświadczenia – Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Gdy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie przedłoży dokumentów 

dotyczących podmiotu trzeciego, lub przedłoży dokumenty, które nie potwierdzają dysponowania przez 



wykonawcę niezbędnymi zasobami lub dokumenty nie potwierdzają braku podstaw do wykluczenia, lub 

wykonawca nie przedłoży wszystkich lub niektórych z tych dokumentów, Zamawiający na podstawie art.26 

ust.3 Pzp. wezwania Wykonawcę o uzupełnienie tych dokumentów. Obowiązuje zasada jednokrotnego 

wezwania Wykonawcy o konkretny dokument na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest dopuszczalne, 

ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert w postępowaniu, na 

etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. 

Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca wezwany na okoliczność uzupełniania dokumentów ( art.26 

ust.3) ma możliwość, zmiany zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania 

warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty 

wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1. dla 

częśći 1 – 700,00 złotych ( słownie: siedemset złotych) 2. dla częśći 2 – 200,00 złotych ( słownie: dwieście 

złotych) 3. dla części 3 – 400,00 złotych ( słownie: czterysta złotych) 4. dla części 4 - 350,00 złotych ( słownie: 

trzysta pięćdziesiat złotych ) 5. dla części 5 – 300,00 złotych ( słownie: trzysta złotych) 6. dla części 6 – 750,00 

złotych ( słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) 7. dla części 7 – 3000,00 złotych ( słownie: trzy tysiące 

złotych ) 8. dla części 8 – 2700,00 złotych ( słownie: dwa tysiące siedemset złotych) Wadium może być 

wniesione w: 1) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. I o/ Wrocław rachunku dla 

Podmiotów krajowych 35 1020 5226 0000 6102 0368 6466 z podaniem tytułu i znaku postępowania 

ZP/PN/18/2017 ze wskazaniem części, której wadium dotyczy. 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 

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

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). pozostałe informacje 

zostały zawarte w rozdziale XII SIWZ. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Inne kryteria wskazane w SIWZ 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  



 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 1). konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z 



nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle 

pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; 2). zmian redakcyjnych Umowy, lub 

zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian 

dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw 3). związanych z realizacją 

umowy; 4). zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy, 5). 

zmiana terminu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, 6). konieczności zmiany numerów rachunków 

bankowych, 7). zmiana na podstawie art.144 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp tj. zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość 

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 8). zmiany na podstawie 

art.144 ust.1 pkt.5) ustawy Pzp tj. 5)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 

144 ustawy PZP 9).zmiana na podstawie art.144 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp tj. łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z 

poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. Jeżeli w czasie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu 

zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2017-09-20, godzina: 09:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część 

nr: 
1 Nazwa: 

Dostawa 1 szt. stacjonarnego i 14 szt. przenośnych komputerów biurowych zgodnie ze 

specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dla 

części 1 Dostawa 1 szt. stacjonarnego i 14 szt. przenośnych komputerów biurowych zgodnie ze specyfikacją 

zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umowy 

stanowiącymi Załącznik nr 7 do SIWZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Jakość oferowanych urządzeń 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryterium jakość oferowanych 

urządzeń została zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty.  

 

Część 

nr: 
2 Nazwa: 

Dostawa 2 szt. stacjonarnych i 7 szt. przenośnych komputerów profesjonalnych zgodnie ze 

specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa 2 szt. stacjonarnych i 7 

szt. przenośnych komputerów profesjonalnych zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 7 do 

SIWZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Jakość oferowanych urządzeń 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryterium jakość oferowanych 

urządzeń została zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

Część 

nr: 
3 Nazwa: 

Dostawa oprogramowania antywirusowego oraz pakietu biurowego dla 24 komputerów 

zgodnie ze specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oprogramowania 

antywirusowego oraz pakietu biurowego dla 24 komputerów zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umowy stanowiącymi Załącznik 

nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48760000-3,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  



 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Jakość oferowanych urządzeń 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryterium jakość oferowanych 

urządzeń została zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa kontrolerów i oprogramowania do obróbki audio zgodnie ze specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa kontrolerów i 

oprogramowania do obróbki audio zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Wydłużenie okresu gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryteriów oceny oferty została 

zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa oprogramowania do obróbki grafiki zgodnie ze specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa oprogramowania 

specjalistycznego przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami umowy stanowiącymi Załącznik 

nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  



data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Wydłużenie okresu gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryteriów oceny oferty została 

zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa sprzętu sieciowego zgodnie ze specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu sieciowego 

zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz 

warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 7a do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Wydłużenie okresu gwarancji 30,00 

Jakość oferowanych urządzeń 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryteriów oceny oferty została 

zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa pamięci masowej zgodnie ze specyfikacją 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pamięci masowej 

zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz 

warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 7 do SIWZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30233141-1,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach: 40 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 



Wydłużenie okresu gwarancji 30,00 

Jakość oferowanych urządzeń 10,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryteriów oceny oferty została 

zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

Część nr: 8 Nazwa: Modernizacja lokalnej sieci komputerowej zgodnie dokumentacją projektową 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 

usługa polegająca na modernizacji i rozbudowie sieci LAN w budynku Opery Wrocławskiej poprzez: wykonanie 

nowych instalacji, montaż nowych oraz wymianę istniejących urządzeń wraz z ich dostawą. W ramach realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do : • wykonanie nowych instalacji okablowania 

strukturalnego, • montaż nowych urządzeń • wymianę istniejących urządzeń • dostawę elementów sieci LAN 

zgodnie z Projektem oraz Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót (zwaną dalej STWOiR) stanowiącym 

Załącznik nr 2a oraz warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 7a do SIWZ Na potrzeby projektu 

przewiduje się rozbudowę okablowania strukturalnego z uwzględnieniem modernizacji systemu BMS, w tym 

doprowadzenie okablowania i montaż gniazd RJ45 w okolicy wszystkich central klimatyzacyjnych i 

pomieszczeń technicznych (rozdzielnia główna, maszynownia wody lodowej, pompownia, rozdzielnia napędów 

urządzeń scenicznych) oraz rozszerzenie obecnej struktury w pomieszczeniach nr: 103, 167, 256, 401, 415, 522, 

523, 523a, 523b, 524, 525, 525a, 704, 802, 809. W pomieszczeniu serwerowni (nr: 166), zaprojektowano nową 

szafkę rack 19” 15U, która będzie połączona z istniejącą szafą oraz będzie łączyć się z nowo projektowanymi za 

pomocą światłowodu wielomodowego 4 włóknowego i dwóch kabli F/FTP kat. 6, z wyjątkiem połączenia z 

szafą LPD 7, do której należy poprowadzić światłowód wielomodowy 6 włóknowy oraz szafki LPD 5.2, do 

której należy doprowadzić światłowód 2 włóknowy z szafki LPD 7. Do pomieszczenia 104 doprowadzony jest 

kabel do podłączenia szafki LPD1.2. Pomiędzy pomieszczeniami 104, a 103, istniejący kabel należy wymienić 

na F/FTP kat. 6. Zgodnie z projektem wykonawczym zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia dla części 8 

stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72710000-0, 32421000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacje dotyczące sposoby obliczenia kryteriów oceny oferty została 

zawarta w rozdziale XI SIWZ Kryteria wyboru oferty 

 

 

 

 

 


