
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

opole.rdos.gov.pl/ 

 

Opole: Dostawa 3 szt. tabletów na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Opolu 

Numer ogłoszenia: 257569 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu , ul. 

Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 45 26 230, faks 77 45 26 231. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/ 

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 3 szt. tabletów na 

potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 szt. 

tabletów na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu: 1. Oferowane 

urządzenia muszą odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone w SIWZ. 2. Oferowane 

urządzenia muszą spełniać wszystkie parametry określone w SIWZ oraz być fabrycznie nowe, 

oznakowane symbolem CE, pochodzić z legalnego źródła, muszą być objęte odpowiednim 

pakietem usług gwarancyjnych zawartych w ich cenie. 3.Wykonawca winien przedstawić 

nazwę producenta i model oferowanych urządzeń. 4. Urządzenia muszą być dostarczone 

Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

http://opole.rdos.gov.pl/


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

27.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

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 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na 

podstawie złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego 

spełnianie tego warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia 

według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na 

podstawie złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. 



Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego 

spełnianie tego warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

powyższym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na 

podstawie złożonego oświadczenia według zasady: spełnia / nie spełnia. 

Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie oświadczenia potwierdzającego 

spełnianie tego warunku skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia 

według zasady: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie warunku, tzn. nie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3 ustawy. 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Na podstawie z art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy modelu sprzętu pod warunkiem, że 

proponowane przez Wykonawcę urządzenie będzie nowszą wersją urządzenia wskazanego w 

ofercie, co oznacza, że będzie miało identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część 

parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian. Przewidziana możliwość zmiany 

Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna jedynie za zgodą Zamawiającego i pod 

warunkiem potwierdzenia przez koordynatorów w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, że 

proponowane urządzenie spełnia warunki Zamawiającego. Brak zgody Zamawiającego 

oznacza obowiązek Wykonawcy dostarczenia sprzętu zgodnie z Umową, w terminie 

wskazanym w umowie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://opole.rdos.gov.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole pokój 

4.31 A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 09.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole. 

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: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

prowadzone będą w PLN. W przypadku podania wartości w walutach obcych Zamawiający 

dokona ich przeliczenia na PLN zgodnie ze średnim kursem walut ogłoszonym przez NBP na 

dzień ogłoszenia postępowania. 

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: nie 

 
 


