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Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-
207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie 

  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 
441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl 
 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa 

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www. ums.gov.pl 

Określenie przedmiotu zamówienia 
CPV: 
30213300-8 - Komputer biurkowy 
30231300-0 - Monitory ekranowe 
30232150-0 - Drukarki atramentowe 
30232110-8 - Drukarki laserowe 
30213100-6 - Komputery przenośne 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 
30214000-2 - Stacje robocze 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
Sprzęt komputerowy 
Komputer stacjonarny model 1 
Ilość:7 sztuk; 
Typ-Stacjonarny; Zastosowanie-Do zastosowań 
biurowych w obudowie stojącej; Typ procesora-Osiągający w testach PassMark CPU Mark – 
min 
2900 pkt. (www.cpubenchmark.net );Pamięć operacyjna-4 GB DDR3;Karta graficzna 
Zintegrowana, ze złączem DVI; Wydajność grafiki-Brak wymagań; Napęd optyczny-
Nagrywarka DVD+-R 
Parametry pamięci masowej-Dysk twardy min. 500GB, 3.5 cala 
Karta muzyczna-Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio 
Karta sieciowa-Zintegrowana 101001000 
Wsparcie techniczne-Dostęp do aktualnych sterowników 
Wymagania dodatkowe-Min. 6 gniazd USB w tym 2 wyprowadzone na przodzie obudowy 
Zasilacz w obudowie minimum 400 W 
Znak bezpieczeństwa CE 
Peryferia-Mysz optyczna z rolką USB 
Klawiatura tradycyjna USB 
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami-Zgodność z 64-bitową wersją systemu 
operacyjnego 
Windows 7 przez  użycie wszystkich elementów składowych  z oznaczeniem WHQL 
Warunki gwarancji-3 lata 
System operacyjny-System operacyjny Windows 7 Professional 64-bit 
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Komputer stacjonarny model 2 
Atrybut-Sposób określenia 
Ilość-2 sztuki 
Typ-Stacjonarny 
Zastosowanie-Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych i 
graficznych  
Typ procesora-Wydajny posiadający minimum cztery rdzenie 
Osiagający w testach PassMark CPU Mark – min.  7100 pkt. 
(www.cpubenchmark.net)Pamięć operacyjna-16 GB DDR3 
Karta graficzna-PCI Express, pozwalająca na podłączenie dwóch monitorów jednocześnie 
Wydajność grafiki-Osiagająca w testach GPU Mark – min.  2100 pkt. 
(www.videocardbenchmark.net)Napęd optyczny-Nagrywarka DVD+-R 
Parametry pamięci masowej-Dysk twardy min. 1TB, 3.5 cala 
Karta muzyczna-Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio 
Karta sieciowa-Zintegrowana 101001000 
Wsparcie techniczne-Dostęp do aktualnych sterowników 
Wymagania dodatkowe-Min. 6 gniazd USB w tym 2 wyprowadzone na przodzie obudowy 
Markowy zasilacz w obudowie minimum 550 W 
Znak bezpieczeństwa CE 
Peryferia-Mysz optyczna z rolką USB 
Klawiatura tradycyjna USB 
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami-Zgodność z 64-bitową wersją systemu 
operacyjnego 
Windows 7 przez  użycie wszystkich elementów składowych  z oznaczeniem WHQL 
Warunki gwarancji-3 lata 
System operacyjny-Brak 
Komputer stacjonarny model 3 
Atrybut-Sposób określenia 
Ilość-2 sztuki 
Typ-Stacjonarny 
Zastosowanie-Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji obliczeniowych 
Typ procesora-Wydajny procesor posiadający minimum cztery rdzenie 
Osiagający w testach CPU Mark – min.  9600 pkt. 
(www.cpubenchmark.net)Pamięć operacyjna-16 GB DDR3  
Karta graficzna-Zintegrowana, ze złączem DVI 
Wydajność grafiki-Brak wymagań 
Napęd optyczny-Nagrywarka DVD+-R 
Parametry pamięci masowej-Dysk twardy min. 2TB, 3.5 cala 
Karta muzyczna-Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio 
Karta sieciowa-Zintegrowana 101001000 
Wsparcie techniczne-Dostęp do aktualnych sterowników 
Wymagania dodatkowe-Min. 6 gniazd USB w tym 2 wyprowadzone na przodzie obudowy 
Markowy zasilacz w obudowie minimum 600 W 
Znak bezpieczeństwa CE 
Czytnik kart SD, SDHC, Mini-SD, Micro SD na przodzie obudowy 
Peryferia-Mysz optyczna z rolką USB 
Klawiatura multimedialna USB 
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami-Zgodność z 64-bitową wersją systemu 
operacyjnego 
Windows 7 przez  użycie wszystkich elementów składowych  z oznaczeniem WHQL 
Warunki gwarancji-3 lata 
System operacyjny-Brak 
Monitor LCD 
Ilość-5 sztuk 
Typ wyświetlacza i obszar aktywny-TFT LCD  min. 23 
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Kontrast-Minimum 1000:1 
Jasność-Minimum 250 cdm2 
Czas reakcji-Maksymalnie 5 ms. 
Rozdzielczość-1920 x 1080 @ 60 Hz 
Głośniki-Tak 
Złącza -D-sub, DVI 
Gwarancja -2 lata 
Drukarka A3 
Ilość-1 sztuka 
Technologia druku-Atramentowa kolorowa 
Format-A3+ 
Prędkość druku mono-Min. 10 str.min 
Prędkość druku kolor-Min. 10 str.min 
Rozdzielczość druku-Min. 4800x1200 dpi 
Wymagania dodatkowe -Interfejs USB 2.0 
Interfejs Ethernet 10100 Mbps 
Drukowanie bez marginesów 
Pojemność podajnika -Min. 100 stron 
Gwarancja-1 rok 
Obsługiwane systemy 
operacyjne-Microsoft Windows 2000, XP Professional, Windows Vista, Windows 7 
Drukarka A4 
Ilość-2 sztuki 
Technologia druku-Laserowa kolorowa 
Format-A4 
Prędkość druku mono-Min. 20 str.min A4 
Prędkość druku kolor-Min. 20 str.min A4 
Rozdzielczość druku-Min. 1200x1200 dpi 
Normatywny cykl pracy-30000 strm-c 
Pojemność podajnika -Min. 250 stron 
Wymagania dodatkowe -Interfejs USB 2.0 
Interfejs Ethernet 10100 Mbps 
Dupleks automatyczny 
Gwarancja-1 rok 
Obsługiwane systemy 
operacyjne-Microsoft Windows 2000, XP Professional, Windows Vista, Windows 7 
Drukarka A4 
Ilość-2 sztuki 
Technologia druku-Laserowa mono 
Format-A4 
Prędkość druku mono-Min. 25 str.min A4 
Rozdzielczość druku-Min. 1200x600 dpi 
Normatywny cykl pracy-15000 strm-c 
Wymagania dodatkowe -Interfejs USB 2.0 
Interfejs Ethernet 10100 Mbps 
Gwarancja-1 rok 
Obsługiwane systemy 
operacyjne-Microsoft Windows 2000, XP Professional, Windows Vista, Windows 7 
Drukarka przenośna A4 z baterią 
Ilość-2 sztuki 
Technologia druku-Atramentowa kolorowa 
Format-A4 
Prędkość druku mono-Min. 15 str.min A4 
Prędkość druku kolor-Min. 15 str.min A4 
Rozdzielczość druku-Min. 600x600 dpi 
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Wymagania dodatkowe -Własny akumulator 
Interfejs USB 2.0 
Gwarancja-1 rok 
Obsługiwane systemy 
operacyjne-Microsoft Windows 2000, XP Professional, Windows Vista, Windows 7 
Notebook 
Atrybut-Sposób określenia 
Ilość-2 sztuki 
Zastosowanie-Przenośny na potrzeby aplikacji biurowych 
Typ wyświetlacza i obszar aktywny-LCD  LED , przekątna 13.3 cala 
Wydajność baterii-Min. 4.5 h pracy 
Waga-Do 2 kg. 
Łączność-10100 Ethernet RJ 45,  
Wireless LAN 802.11 bg 
Bluetooth 
Parametry pamięci masowej-Dysk twardy min. 320GB 
Gwarancja-2 lata  
Wsparcie techniczne-Dostęp do aktualnych sterowników 
Wymagania dodatkowe-Ilość gniazd USB min. 3 szt.  
Czytnik kart pamięci,  
D-Sub 1szt. 
System operacyjny-System operacyjny Windows 7 Professional 
Skaner A4 
Ilość-3 sztuki 
Format-A4 
Rozdzielczość optyczna [dpi]--Min. 4800 x 4800 
Waga-Do 3 kg 
Interfejs-USB 2.0 
Formaty plików-PDF, JPG, BMP 
Gwarancja-1 rok 
Obsługiwane systemy 
operacyjne-Microsoft Windows 2000, XP Professional, Windows Vista, Windows 7 
Pendrive 
Ilość-13 sztuk 
Pojemność-16 GB 
Prędkość zapisu-Min. 10 MBs 
Prędkość odczytu-Min. 10 MBs 
Gwarancja-1 rok 
Dysk twardy przenośny 
Ilość-4 sztuki 
Pojemność-Min. 1TB 
Dodatkowe -Interfejs USB 3.0, kompatybilny z USB 2.0 
2.5 cala 
Gwarancja-1 rok 
Dysk twardy wewnętrzny 
Ilość-2 sztuki 
Pojemność-Min. 1 TB 
Dodatkowe -Zgodność z interfejsem SATA2 
3.5 cala 
7200 obr.min. 
Gwarancja-1 rok 
Procesor 
Ilość-2 sztuki 
Typ procesora -Wydajny posiadający minimum cztery rdzenie 
Osiagający w testach PassMark CPU Mark – min.  9800 pkt. 
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(www.cpubenchmark.net)Złącze-Socket 1150 
Wymagania dodatkowe-Wentylator  
Obsługa instrukcji 64 bitowych 
Odblokowany mnożnik 
Gwarancja-1 rok 
Pamięć RAM 
Ilość-4 sztuki 
Pojemność-8 GB 
Typ-DDR3-1600 
Gwarancja-5 lat 
 
Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w post ępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 
ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

c) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informa cji o 
działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wy kluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

d) Oświadczenie Wykonawcy że nie nale ży do grupy kapitałowej – Zał ącznik nr 4 
do SIWZ  art. 26 ust. 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

e) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom  - Załącznik nr 5  
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 
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6) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowi ązany jest przedstawi ć 
pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru stanowi ącego Zał ącznik 
nr 6  do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).  

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1  do 
niniejszej SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 
dokument), 

2) pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej), 

3) specyfikacja techniczna oferowanego sprz ęt, w przypadku składania oferty 
wspólnej należy złożyć jeden dokument), 

 
Kryteria oceny ofert : najni ższa cena. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Zamawiaj ący   nie przewiduje mo żliwo ści  udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół  
ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 15/07/2013 do 
godz. 10:30. 
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116 
Dnia 15/07/2013 r.,  o godz. 11:00. 
Termin zwi ązania ofert ą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 
  
Numer ogłoszenia 130067-2013 z dnia 02.07.2013r. 


