
Ogłoszenie nr 638821-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.  

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach:  

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Nie  

Nazwa projektu lub programu  

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: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach, krajowy numer identyfikacyjny 104730500000, ul. Barzkowice  2 , 73-

134   Barzkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 5613700 do 02, e-mail 

barzkowice@home.pl, faks 915 613 791.  

Adres strony internetowej (URL): www.zodr.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):  

PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚC 

PRAWNĄ  

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): Tak  

www.zodr.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: Tak  

www.zodr.pl  

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: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach;  

Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice  

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 SPRZĘTU 

KOMPUTEROWEGO DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA 

ROLNICZEGO W BARZKOWICACH  

Numer referencyjny: FK.251.7.2018.BO  

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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu 

komputerowego.  

II.5) Główny kod CPV: 30300000-1  

Dodatkowe kody CPV:  
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: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe:  
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 określa warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności 

techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca 

wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną 

dostawę wg poniższych wskazań: I część zamówienia: o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 

zł brutto, II część zamówienia: o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, Przez 

zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego rozumie się zamówienie, w skład 

którego wchodził sprzęt komputerowy (komputery biurkowe, komputery przenośne, drukarki, 

urządzenia wielofunkcyjne). W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na kilka części, bądź 

całość zamówienia zamawiający dopuszcza wskazanie dla każdej z części zamówienia tych 

samych dostaw. Podane wartości dostaw muszą dotyczyć jednego zamówienia (musi wynikać 

z jednostkowej umowy). W celu wykazania spełnienia ww. warunku wykonawca może 

wykorzystać wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej 

ww. warunek wykonawca musi spełniać co najmniej jeden wykonawca w całości. W przypadku 

gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na 

zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych 

podmiotów. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie 

w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut 



NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

wszczęciem postępowania. Zamawiający nie określa warunków dla CZĘŚCI III i IV.  

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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

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:  
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; W przypadku oferty 

wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument 

należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

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:  
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 

określających czy te dostawy lub 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę 

wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 

natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 



oryginałem.  

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  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty 

wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w 

oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1 SIWZ; W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 

wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem 

V pkt 3 ppkt 2 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny 

formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, 

zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie 

poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale 

II pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział IV pkt 1 SIWZ); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) 

oświadczenie wymagane w pkt. 9 formularza oferty wskazujące cześć zamówienia, której 

wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział 

podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania 

oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć 

w oryginale. 7) opis oferowanego sprzętu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do 

SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  

Informacja na temat wadium  

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:  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

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

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:  

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  
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:  

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do Umowy za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany 

Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany 

Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 

ust. 3 Pzp, stanowiącego że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą 

dotyczyć: 1) zmiany w kolejności i terminach dostawy wymuszone: a) okolicznościami 

niedającymi się wcześniej przewidzieć, b) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub 

techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy 

zgodnie z SIWZ, c) przez siłę wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których 

Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w 

szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne 

opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz 

zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i 

inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy; 2) zmiany wynagrodzenia wynikającej 

ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 3) za uprzednią zgodą 



Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie 

dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany 

sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu 

dostawy. 5. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga wprowadzenia aneksu do 

Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

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: 2018-10-26, godzina: 10:15,  

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

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Wskazać powody:  

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

w postępowaniu POLSKI>  

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:  

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  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
I. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wykonawca składa oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącej odpowiednio Załącznik 

nr 7 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. 

oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa 

każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w 

oryginale. II. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ do 

złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) 

o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1ustawy PZP, 2) o których 

mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 



społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. 

Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. 

Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje 

się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 

7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 

PZP, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ złożenia tego 

dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. 

Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym 

mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. W związku z realizacją 

wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy iż: 1. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail: 

barzkowice@home.pl. 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest Pani Sylwia 

Lenard: e-mail: iod@zodr.pl; tel. 91 479 40 34. 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego Nr FK.251.7.2018.BO na „Dostawę sprzętu komputerowego 

do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach”. 4. Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Obowiązek 

podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 



wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP. 6. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione 

tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za 

Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie 

i udostępnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 

międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa 

związane z przetwarzaniem danych osobowych: 1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na 

przetwarzanie danych, 2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 3) prawo żądania 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych 

osobowych, 5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 6) 

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu, 7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych 

osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest 

technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko 

co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie 

Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem 

lub z IOD. 8. Skorzystanie z prawa do sprostowania, o którym mowa w pkt 7 ppkt. 3 nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 9. Prawo do ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w pkt 7 ppkt. 5 nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego 10.Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Pani/Pana dane 

są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 

korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazane w pkt. 1 i 2. 11. Prawo wniesienia skargi do 

organu W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

ZODR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 12. Pani/Pana dane mogą być 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 13. We wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można kontaktować się z 

Administratorem lub IOD, mailowo lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1 i 2.  

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Część nr:  1 Nazwa:  ZESTAWY KOMPUTEROWE  

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 dostawa do Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu 

komputerowego tj. ZESTAW KOMPUTEROWY wraz z oprogramowaniem w ilości 14 sztuk. 

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

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:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

GWARANCJA 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  2 Nazwa:  NOTEBOOKI 

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 dostawa do Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach fabrycznie nowego sprzętu komputerowego tj. 

NOTEBOOKI w ilości 48 sztuk. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 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:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

GWARANCJA 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 



Część nr:  3 Nazwa:  URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 

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 dostawa do Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu 

komputerowego tj.  

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE w ilości 9 

szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,  

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:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

GWARANCJA 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  4 Nazwa:  DRUKARKI LASEROWE 

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 dostawa do Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu tj. 

DRUKARKI LASEROWE monochromatyczne w ilości 14 sztuk. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,  

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:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-14 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

GWARANCJA 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE 


