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Tytuł

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z 
oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń dla 
pracowników Urzędu Gminy Łanięta

Warunki zmiany umowy

1.Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, 
a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony 
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, 
działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany 
przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, COVID, itp.
b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji);
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności;
e) przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań 
formalno-prawnych.
2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych 
Wykonawcy; Zamawiającego, zmiana rachunku bankowego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3)przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek 
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handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(następstwa prawne) winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
2.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3.W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem 
zawierającym, mi.in: opis propozycji zmiany (w tym wpływ na termin wykonania zamówienia) oraz 
uzasadnienie zmiany.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - 
aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, 
że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-21
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 -Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 6 - Wycena ryczałtowa
7. Zapytanie ofertowe

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-26
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5
6. Załącznik nr 6
7. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-26

Data ostatniej zmiany

2022-10-26

Termin składania ofert

2022-11-03 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Łanięta
Łanięta Łanięta
99-306 Łanięta
NIP: 7752406116

Osoby do kontaktu

Anna Konwerska
tel.: 243567402
e-mail: sekretarz@gminalanieta.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu informatycznego...

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu informatycznego oraz 
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta w siedzibie Zamawiającego w 
ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące 
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elementy: 
1) dostawa serwera Rack 19 z serwerowym systemem operacyjnym do obsługi Serwera Terminali z 
instalacją i konfiguracją;
2) dostawa i instalacja 2 stacji roboczych wraz z monitorami;
3) dostawa i instalacja 2 laptopów wraz z systemami operacyjnymi;
4) dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego A3 wraz z konfiguracją i instalacją na 20 
komputerach Zamawiającego;
5) dostawa macierzy oraz dysków wraz z instalacją w szafie Rack oraz konfiguracją;
6) dostawa Firewalla wraz z 3 letnim wsparciem i aktualizacją oraz instalacja i konfiguracja;
7) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta  dotyczących bezpieczeństwa 
pracy zdalnej, i obsługi programu EXCEL na poziomie dla zaawansowanych.
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać 
stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające sprzęt do sprzedaży i użytkowania na terenie 
RP. Wskazane dokumenty należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca dostarcza 
zamówiony sprzęt swoim transportem (koszt transportu musi być wliczony w cenę)do siedziby 
Zamawiającego w terminie wskazanym w formularzu oferty.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest w dniu 
podpisania umowy dostarczyć do siedziby Zamawiającego "wycenę ryczałtową" wg. Załącznika Nr 
6. Wycena ryczałtowa stanowi podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji

min 3 lata

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne
30214000-2 Stacje robocze
30232110-8 Drukarki laserowe
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
48820000-2 Serwery

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Ocena   na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 100 pkt) 

           Cn 
C = ---------- x 100 pkt 

            Cb 
           gdzie: 

C - ilość punktów za cenę, 
  Cn - najniższa cena  

Cb - cena badanej oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-10-26 - data opublikowania

-> 2022-11-03 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-11 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


