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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276215-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Rybnik: Komputery osobiste
2012/S 167-276215

Powiat Rybnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 3 Maja 31, POLSKA-44-200Rybnik.
Tel.  +48 324228300. E-mail: zp@starostwp.rybnik.pl. Fax  +48 324228658.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.7.2012, 2012/S 141-235677)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:30213000, 30213300, 30200000, 45000000, 45331220, 48000000, 48610000, 48820000, 72263000, 80533100,
22459100
Komputery osobiste.
Komputer biurkowy.
Urządzenia komputerowe.
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa urządzeń: komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, wydajne skanery,
b) dostawa serwerów z oprogramowaniem,
c) dostawa licencji i instalacja oprogramowania antywirusowego wraz z 5-letnią aktualizacją,
d) modernizacja sieci LAN oraz sieci zasilającej
e) dostawa urządzeń: router/firewall, przełączniki zarządzalne łącznie z ich wdrożeniem i 5-letnim serwisem w ramach
gwarancji,
f) wsparcie konfiguracji urządzeń sieciowych,
g) dostosowanie pomieszczeń serwerowni (system gaszenia gazem, zabezpieczenia fizyczne, prace budowlano-
modernizacyjne, klimatyzacja),
h) dostawa urządzeń: centralne UPS, backup, przełącznik KVM, szafa rackowa,
i) dostawa zestawów do bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, oprogramowania biurowego,
j) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
k) szkolenia certyfikowane dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
l) oznakowanie sprzętu: plakietki informujące o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej, zgodnie z
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata.
2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany dla Powiatu Rybnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w następujących lokalizacjach:
1) Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
2) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
3) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
4) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka- Leszczyny
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny.
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6) Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
7) Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, ul. Rybnicka 7, 44-295 Lyski
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik z zastrzeżeniem prac serwisowych, które mogą
być realizowane poza powyższymi lokalizacjami.
Wszystkie prace instalacyjne oraz uruchomienie sprzętu wykonywane będą w Starostwie Powiatowym w.
Rybniku i jednostkach organizacyjnych podległych powiatowi. Prace budowlane oraz wszelkie spotkania, szkolenia będą
prowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku. Starostwo Powiatowe w Rybniku koordynuje współpracę z
pozostałymi jednostkami zaangażowanymi w projekt.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którego liderem jest Powiat.
Rybnicki, zaś partnerami gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Lyski.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30.8.2012 (08:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa urządzeń: komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne, wydajne skanery,
2) dostawa serwerów z oprogramowaniem,
3) dostawa licencji i instalacja oprogramowania antywirusowego wraz z 5-letnią aktualizacją,
4) modernizacja sieci LAN oraz sieci zasilającej,
5) dostawa urządzeń: router/firewall, przełączniki zarządzalne łącznie z ich wdrożeniem i 5-letnim serwisem w ramach
gwarancji,
6) wsparcie konfiguracji urządzeń sieciowych,
7) dostosowanie pomieszczeń serwerowni (system gaszenia gazem, zabezpieczenia fizyczne, prace budowlano-
modernizacyjne, klimatyzacja),
8) dostawa urządzeń: centralne UPS, backup, przełącznik KVM, szafa rackowa,
9) dostawa zestawów do bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, oprogramowania biurowego
10) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
11) szkolenia certyfikowane dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
12) oznakowanie sprzętu: plakietki informujące o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej, zgodnie z Wytycznymi
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla
beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2
„Rozwój elektronicznych usług publicznych” którego liderem jest Powiat Rybnicki, zaś partnerami gminy: Czerwionka-
Leszczyny, Gaszowice, Lyski.
2. Szczegółowy zakres przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”, załącznik nr 1.2. „Dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót”
oraz załącznik nr 1.3 „Wyciąg z koncepcji technicznej dla projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”, przy czym
załączniki nr 1.1 oraz załącznik nr 1.2. są nadrzędne w stosunku do załącznika nr 1.3.
W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami pierwszeństwo mają zapisy załączników nr 1.1 oraz 1.2.
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany dla Powiatu Rybnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w następujących lokalizacjach:
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1) Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
2) Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
3) Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
4) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka- Leszczyny
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
6) Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
7) Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, ul. Rybnicka 7, 44-295 Lyski
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik z zastrzeżeniem prac serwisowych, które mogą
być realizowane poza powyższymi lokalizacjami.
Wszystkie prace instalacyjne oraz uruchomienie sprzętu wykonywane będą w Starostwie Powiatowym w Rybniku
i jednostkach organizacyjnych podległych powiatowi. Prace budowlane oraz wszelkie spotkania, szkolenia będą
prowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku. Starostwo Powiatowe w Rybniku koordynuje współpracę z
pozostałymi jednostkami zaangażowanymi w projekt.
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w
okresie wykonania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 5-letniej gwarancji i tyle samo lat
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na warunkach wymaganych
w SIWZ, w szczególności w załączniku nr 1.1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, załączniku nr 1.2.
„Dokumentacji projektowej wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” oraz załączniku nr 1.3 „Wyciąg z
koncepcji technicznej dla projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”.
7. W ramach gwarancji, o której mowa w ust 6 Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny na warunkach
wymaganych w SIWZ, w szczególności załączniku nr 1.1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, załączniku
nr 1.2. „Dokumentacji projektowej wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót” oraz załączniku nr 1.3
„Wyciąg z koncepcji technicznej dla projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” przy czym załączniki nr 1.1 oraz
załącznik nr 1.2. są nadrzędne w stosunku do załącznika nr 1.3.
8. Dokumentacja projektowa jak i opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki
towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie
innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż cechujących materiały określone w tej dokumentacji, a także zachowania
technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby
zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek
wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich
miejsce proponuje.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.9.2012 (08:30).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawcy, zmienił treść załącznika nr 1.1 do SIWZ, tym samym zmianiając
SIWZ co skutkuje przesunięciem terminu otwarcia ofert na dzień 24.9.2012.


