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SPIS TREŚCI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z podziałem na 2 zadania CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8,
30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3, 48.00.00.00-8

I. Postanowienia ogólne

II. Opis przedmiotu zamówienia
III. Instrukcja dla wykonawcy
1.

Opis przygotowania oferty.

2.

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia.

3.

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

4.

Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny.

5.

Opis sposobu obliczenia ceny.

6.

Ocena oferty.

7.

Wymagany termin realizacji zadania.

8.

Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

9.

Sposób, miejsce i termin składania ofert.

10.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

11.

Termin związania ofertą.

12.

Informacje o zasadach otwarcia i ocenie ofert.

13.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

14.

Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnić wykonawca przed
podpisaniem umowy.

15.

Możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany.

16.

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

IV. Załączniki dla zadania nr 1 i 2
Załącznik nr 1 -

Formularz oferty dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2

Załącznik nr 2 -

Oświadczenia wykonawcy dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2

Załącznik nr 3.1. -

Zestawienie kosztów dla zadania nr 1

Załącznik nr 3.2. -

Zestawienie kosztów dla zadania nr 2

Załącznik nr 4 -

Wykaz wykonanych dostaw dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2

Załącznik nr 5 -

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej dla zadania nr 1 i/lub
zadania nr 2

Załącznik nr 6.1 -

Projekt umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 6.2 -

Projekt umowy dla zadania nr 2
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Postanowienia ogólne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6,
tel. 71-78-22-300 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu
nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z podziałem na 2 zadania.
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną w dalszej części „ustawą” lub
„PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) jeżeli
przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi oraz www.mops.wroclaw.pl/przetargi.
4. Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie art. 18a pkt 1) Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r.
poz. 1603) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
5.1. zgodnie art. 18a pkt 4) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1603) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ustawy składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia
przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły
czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem wysłania.
6. SIWZ
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi oraz www.mops.wroclaw.pl/przetargi.
7. Na stronach tych znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi,
zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej
a po otwarciu ofert informacje dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nazwy firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu
zakupów i umów ramowych.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania) na wybrane przez siebie
zadanie/zadania.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych,
dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.
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13. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
14. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający.
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej- iodo@mops.wroclaw.pl, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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;
7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
___________________
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 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.

17. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/om oraz podania przez
Wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu
zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany
do powierzenia podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy musi być wskazany w formularzu
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego
podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
Wykonawcę z uwzględnieniem Rozdz. III pkt. 3.1. ppkt 4.
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu
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wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec
dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,
30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3, 48.00.00.00-8
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części).Za ofertę częściową uważa się
ofertę złożoną na pełny asortyment dla danego zadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco:
3.1. Zadanie nr 1 CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0,
48.00.00.00-8
1) Zestaw Komputerowy, 10szt.
lp

Właściwość

1

2

Wymagane minimalne parametry techniczne i dokumenty
3

Przeznaczenie

Do obsługi aplikacji klient/serwer, aplikacji przeglądarkowych, dostępu do
Internetu i poczty elektronicznej oraz typowych aplikacji biurowych np.
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia
prezentacji.

2.

Płyta główna

Min. obsługa pamięci DDR 3: 16 GB
Ilość portów USB 3.0: min. 2 szt.
Ilość portów USB 2.0: min. 2 szt.
Wymagana ilość i typ portów/złącz nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.

3.

Procesor

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4200 punktów. Do
oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

4.

Pamięć RAM

Min. 4GB

5.

Dysk twardy SSD

Wewnętrzny
Min. 240GB
Prędkość odczytu min 450 MB/s
Prędkość zapisu min 450 MB/s

6.

Napęd optyczny

brak

7.

Karta sieciowa
Ethernet

Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s
Typ złącza: RJ45
Wake-on-LAN: TAK

8.

Zasilacz

Zasilacz z aktywnym PFC o sprawności minimum 80% (certyfikat min.
80+) oraz mocy umożliwiającej bezproblemową prace komputera przy

1.
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pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia wpięte poprzez porty i sloty
rozszerzeń ( z wykluczeniem karty graficznej ).
9.

Karta graficzna

zintegrowana

10.

Karta dźwiękowa

zintegrowana

11.

Obudowa

Złącza panelu przedniego: 2 x USB podłączone z portami płyty głównej;
Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania
konwerterów, przejściówek itp.
Zainstalowany system operacyjny wraz z licencją - MS Windows 10 Pro
OEM 64-bit PL lub równoważny, niewymagający aktywacji przez
Zamawiającego za pomocą telefonu lub internetu, wraz z dołączonym
nośnikiem z oprogramowaniem zgodnym z postanowieniami licencji
producenta oprogramowania.

12.

System operacyjny

Przy czym, równoważność będzie rozstrzygana w zakresie posiadania przez
zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych cech i
parametrów do produktu referencyjnego, również następujących
szczegółowych funkcjonalności:
a. automatyczne
aktualizacje
z
centralnego
repozytorium
aktualizacji WSUS zaimplementowanego w MOPS,
b. obsługa wszystkich Zasad Grupy (GPO) Active Directory MS
Windows ( posiadanych przez Zamawiającego) bez instalacji
i konfiguracji dodatkowego oprogramowania.
Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany system operacyjny
nie była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie komputerowym.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji pod
kątem ilości aktywacji u producenta systemu operacyjnego.
Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2016 lub równoważny, w polskiej
wersji językowej, zawierający min: Word, Excel, Power Point, Outlook (lub
równoważne), z licencją nieograniczoną czasowo, wraz z unikatowym
kluczem do aktywacji każdego dostarczonego pakietu.

13.

Pakiet biurowy

Przy czym, równoważności będzie rozstrzygana w zakresie posiadania
przez zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych cech i
parametrów do produktu referencyjnego, które muszą umożliwiać pełną
obsługę
wszystkich
istniejących
dokumentów
Zamawiającego,
wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007,
2010, 2013, 2016 (pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne
zawierające makra i formularze, prezentacje itp.) bez utraty jakichkolwiek
ich parametrów i cech użytkowych , również następujących szczegółowych
funkcjonalności:
1. dla edytora tekstu MS Word 2016:
a) podział okna roboczego na kilka dokumentów
b) edytor rysunków
c) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na
danych adresowych pochodzących np. z arkusza
kalkulacyjnego
d) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego,
w tym tabel przestawnych
e) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości
2. dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2016:
a) ustawianie obszaru wydruku
b) ręczne rysowanie obramowania
c) automatyczne dopasowanie wielkości komórek do
zawartości
d) obsługa makr
e) obsługa co najmniej 2 tys. kolumn
f) tworzenie raportów tabelarycznych
g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr
automatyzujących wykonywane czynności
h) tworzenie wykresów linowych ( wraz z linią trendu),
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słupkowych, kołowych
3. dla programu do prezentacji MS Power Point 2016:
a) ustawianie rozdzielczości prezentacji
b) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera - slajdy
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim monitorze widoczne notatki prezentera
4. dla programu pocztowego Outlook:
a) obsługa plików danych Outlook (pst)
b) wbudowany kalendarz
c) obsługa zadań i spotkań
Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany pakiet biurowy nie
była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie komputerowym.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji pod
kątem ilości aktywacji u producenta pakietu biurowego.

14.

Monitor

Typ ekranu: LCD; Przekątna 21,5”; Rozdzielczość natywna 1920x1080;
Czas reakcji matrycy max 5 ms,
Typ złącza: dopasowany do typów złącza katy graficznej oferowanego
komputera; Certyfikaty: TCO’ min. 5.0, CE;
Głośniki;
Możliwość regulacji wysokości w pionie minimum 10 cm

15.

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty, przewód min. 1,5 m

16.

Mysz

Mysz optyczna USB, 2 przyciski + rolka, przewód min. 1,5 m

Zasilanie

Listwa zasilająca: 5 gniazd; długość kabla 3m; 5 szt. Euro (gniazda
dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10A/250V);
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego samo gasnącego;
Przewód min 3 m

18.

Okres gwarancji

Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do
końca następnego dnia roboczego, rozumiany jako czas jaki może upłynąć
pomiędzy przyjęciem zgłoszenia serwisowego przez Wykonawcę, a reakcją
serwisu. Jako reakcję serwisu rozumie się podanie informacji przez
Wykonawcę o sposobie usunięcia wady/usterki poprzez np.:
1. Wymianę komputera lub monitora na nowy
2. Zastąpienie wadliwego podzespołu nowym
W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego komputera lub awarii dysku
twardego, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

19.

Oznakowanie sprzętu

Na obudowie komputera i monitora informacja zawierająca co najmniej:
nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie
CE.

Wymagania
dodatkowe /
dokumenty jakie
Wykonawca winien
załączyć do oferty

Dokładna specyfikacja techniczna w formie wykazu proponowanych
rozwiązań, gdzie wykonawca poda:
1.
nazwę producenta oferowanego sprzętu,
2.
dokładną i pełną nazwę modelu,
3.
dokładne nazwy i parametry techniczne komponentów
odpowiadających ww. właściwościom,
4.
pełne nazwy oprogramowania (w tym wersja językowa,
informacja o architekturze 32-bit lub 64-bit )
5.
ilość oferowanego sprzętu
Przedstawiona specyfikacja techniczna powinna umożliwić Zamawiającemu
jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia
ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego

17.

20.

UWAGA!
Wymagane certyfikaty do zamawianych komputerów:

1.
2.

Deklaracja
zgodności
CE
(potwierdzenie
Wykonawca
winien
załączyć
do oferty).
Komputery zgodne ze specyfikacją Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie Wykonawca
winien załączyć do oferty).

7

2) Laptop nr 1, szt. 2
Lp.

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

1.

Przeznaczenie

Do obsługi aplikacji klient/serwer, aplikacji przeglądarkowych, dostępu
do Internetu i poczty elektronicznej oraz typowych aplikacji biurowych
np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia
prezentacji.

2.

Matryca

15,6" (1366 x 768)

3.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

4.

Procesor

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2400 punktów. Do
oferty
należy
dołączyć
wydruk
ze
strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów
SIWZ

5.

Pamięć RAM

Min. 4 GB

6.

Dysk twardy

Min. 240 GB

7.

Karta graficzna

Zintegrowana;

8.

Audio

Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo;

9.

Karta sieciowa

10/100 Mbps Ethernet RJ 45;

10.

Łączność
bezprzewodowa

Wireless LAN 802.11 b/g/n;

11.

Porty/złącza

2x USB min. 2.0, RJ-45, złącze HDMI, złącze słuchawek/ złącze
mikrofonu (dopuszczane złącze typu combo);
Wymagana ilość i typ portów/złącz nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.

12.

Klawiatura i touchpad

TAK, układ klawiatury US -QWERTY

13.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny wraz z licencją - MS Windows 10 Pro
OEM 64-bit PL lub równoważny, niewymagający aktywacji przez
Zamawiającego za pomocą telefonu lub internetu, wraz z dołączonym
nośnikiem z oprogramowaniem zgodnym z postanowieniami licencji
producenta oprogramowania.
Przy czym, równoważność będzie rozstrzygana w zakresie posiadania
przez zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych
cech i parametrów do produktu referencyjnego, również następujących
szczegółowych funkcjonalności:
automatyczne aktualizacje z centralnego repozytorium aktualizacji
WSUS zaimplementowanego w MOPS,
obsługa wszystkich zasad grupy Active Directory bez instalacji
i konfiguracji dodatkowego oprogramowania.
Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany system
operacyjny nie była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie
komputerowym.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji
pod kątem ilości aktywacji u producenta systemu operacyjnego.

14.

Pakiet biurowy

Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2016 lub równoważny,
w polskiej wersji językowej, zawierający min: Word, Excel, Power
Point, Outlook (lub równoważne), z licencją nieograniczoną czasowo
wraz z unikatowym kluczem do aktywacji każdego dostarczonego
pakietu.
Przy czym, równoważność będzie oceniana w zakresie posiadania
przez zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych
cech i parametrów do produktu referencyjnego, które muszą
umożliwiać pełną obsługę wszystkich istniejących dokumentów
Zamawiającego, wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft
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Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (pliki tekstowe, dokumenty,
arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje itp.)
bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych, również
następujących szczegółowych funkcjonalności:
1.
dla edytora tekstu MS Word 2016:
a) podział okna roboczego na kilka dokumentów
b) edytor rysunków
c) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na
danych adresowych pochodzących np. z arkusza
kalkulacyjnego
d) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego,
w tym tabel przestawnych
e) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości
2.
dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2016:
a)
ustawianie obszaru wydruku
b)
ręczne rysowanie obramowania
c)
automatyczne dopasowanie wielkości komórek do
zawartości
d)
obsługa makr
e)
obsługa co najmniej 2 tys. kolumn
f)
tworzenie raportów tabelarycznych
g)
nagrywanie, tworzenie i edycję makr
automatyzujących wykonywane czynności
h)
tworzenie wykresów linowych ( wraz z linią trendu),
słupkowych, kołowych
3.
dla programu do prezentacji MS Power Point 2016:
a) ustawianie rozdzielczości prezentacji
b) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera - slajdy
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim monitorze widoczne notatki prezentera
4.
dla programu pocztowego Outlook:
a) obsługa plików danych Outlook (pst)
b) wbudowany kalendarz
c) obsługa zadań i spotkań
Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany pakiet biurowy
nie była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie komputerowym.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji
pod kątem ilości aktywacji u producenta pakietu biurowego.
15.

Inne

Dołączone nośniki ze sterownikami, Mysz optyczna USB, Torba czarna
do laptopa.

16.

Okres gwarancji

Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do
końca następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia
gwarancyjnego komputera lub awarii dysku twardego, dysk twardy
pozostaje u Zamawiającego.

17.

Oznakowanie sprzętu

Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę
modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE

18.

Wymagania dodatkowe / Dokładna specyfikacja techniczna w formie wykazu proponowanych
dokumenty jakie
rozwiązań, gdzie wykonawca poda:
Wykonawca winien
1. nazwę producenta oferowanego sprzętu,
załączyć do oferty
2. dokładną i pełną nazwę modelu,
3. co najmniej producenta i model procesora
4. pełne nazwy oprogramowania (w tym wersja językowa,
informacja o architekturze 32-bit lub 64-bit )
5. ilość oferowanego sprzętu
Przedstawiona
specyfikacja
techniczna
powinna
umożliwić
Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów
celem potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego
UWAGA! Wymagane certyfikaty do zamawianych komputerów:
1.
Deklaracja zgodności CE (potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty).
2.
Komputery zgodne ze specyfikacją Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie Wykonawca
winien załączyć do oferty).
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3) Laptop nr 2, szt. 2
Lp.

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

1

Przeznaczenie

Do obsługi aplikacji klient/serwer, aplikacji przeglądarkowych, dostępu do
Internetu i poczty elektronicznej oraz typowych aplikacji biurowych np.
edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia
prezentacji.

2

Matryca

Przedział od 10" do 12” (1366 x 768)

3

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

4

Procesor

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1400 punktów. Do
oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

5

Pamięć RAM

Min. 4 GB

6

Dysk twardy

Min. 120 GB

7

Karta graficzna

Zintegrowana;

8

Audio

Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo;

9

Karta sieciowa

10/100/1000 Mbps Ethernet RJ 45 – wymagany typ portu może być
osiągnięty w wyniku zastosowania konwertera, przejściówki.

10

Łączność bezprzewodowa Wireless LAN 802.11 b/g/n;

11

Porty/złącza

2x USB min. złącze HDMI, złącze słuchawek/ złącze mikrofonu
(dopuszczane złącze typu combo);
Wymagana ilość i typ portów/złącz nie może być osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.

12

Klawiatura i touchpad

TAK, układ klawiatury US -QWERTY

13

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny wraz z licencją - MS Windows 10 Pro
OEM 64-bit PL lub równoważny, niewymagający aktywacji przez
Zamawiającego za pomocą telefonu lub internetu, wraz z dołączonym
nośnikiem z oprogramowaniem zgodnym z postanowieniami licencji
producenta oprogramowania.
Przy czym, równoważność będzie oceniana w zakresie posiadania przez
zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych cech i
parametrów do produktu referencyjnego, również następujących
szczegółowych funkcjonalności:
1.
automatyczne aktualizacje z centralnego repozytorium
aktualizacji WSUS zaimplementowanego w MOPS,
2.
obsługa wszystkich zasad grupy Active Directory bez
instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania.
Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany system operacyjny
nie była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie komputerowym.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji pod
kątem ilości aktywacji u producenta systemu operacyjnego.

14

Pakiet biurowy

Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2016 lub równoważny, w polskiej
wersji językowej, zawierający min: Word, Excel, Power Point, Outlook (lub
równoważne), z licencją nieograniczoną czasowo wraz z unikatowym
kluczem do aktywacji każdego dostarczonego pakietu.
Przy czym, równoważności będzie rozstrzygana w zakresie posiadania
przez zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych cech i
parametrów do produktu referencyjnego, które muszą umożliwiać pełną
obsługę
wszystkich
istniejących
dokumentów
Zamawiającego,
wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007,
2010, 2013, 2016 (pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne
zawierające makra i formularze, prezentacje itp.) bez utraty jakichkolwiek
ich parametrów i cech użytkowych, również następujących szczegółowych
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funkcjonalności:
1. dla edytora tekstu MS Word 2016:
a) podział okna roboczego na kilka dokumentów
b)edytor rysunków
c) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych
adresowych pochodzących np. z arkusza kalkulacyjnego
d)wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym
tabel przestawnych
e) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości
2. dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2016:
a) ustawianie obszaru wydruku
b) ręczne rysowanie obramowania
c) automatyczne dopasowanie wielkości komórek do
zawartości
d) obsługa makr
e) obsługa co najmniej 2 tys. kolumn
f) tworzenie raportów tabelarycznych
g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywane czynności
h) tworzenie wykresów linowych ( wraz z linią trendu),
słupkowych, kołowych
3.dla programu do prezentacji MS Power Point 2016:
a) ustawianie rozdzielczości prezentacji
b) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera - slajdy
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na
drugim monitorze widoczne notatki prezentera
4. dla programu pocztowego Outlook:
a) obsługa plików danych Outlook (pst)
b) wbudowany kalendarz
c) obsługa zadań i spotkań
Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany pakiet biurowy nie
była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie komputerowym.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji pod
kątem ilości aktywacji u producenta pakietu biurowego.
15

Inne

Dołączone nośniki ze sterownikami, Mysz optyczna USB, Torba czarna do
laptopa.

16

Okres gwarancji

Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do
końca
następnego
dnia
roboczego.
W
przypadku
zgłoszenia
gwarancyjnego komputera lub awarii dysku twardego, dysk twardy
pozostaje u Zamawiającego.

17

Oznakowanie sprzętu

18

Wymagania dodatkowe /
dokumenty jakie
Wykonawca winien
załączyć do oferty

Na obudowie laptopa informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu,
nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE
Dokładna specyfikacja techniczna w formie wykazu proponowanych
rozwiązań, gdzie wykonawca poda:
1.
nazwę producenta oferowanego sprzętu,
2.
dokładną i pełną nazwę modelu,
3.
co najmniej producenta i model procesora
4.
pełne nazwy oprogramowania (w tym wersja językowa,
informacja o architekturze 32-bit lub 64-bit )
5.
ilość oferowanego sprzętu
Przedstawiona
specyfikacja
techniczna
powinna
umożliwić
Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów
celem potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego

UWAGA!
Wymagane certyfikaty do zamawianych komputerów:
1. Deklaracja zgodności CE (potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty).
2. Komputery zgodne ze specyfikacją Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie Wykonawca
winien załączyć do oferty).
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4) Drukarka laserowa monochromatyczna A4, szt. 11
L.p.

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

1.

Technologia druku
Kaseta z tonerem dostarczona wraz z
urządzeniem
Obsługiwane formaty papieru

2.
3.

Obsługiwane rodzaje nośników

4.

Laserowa lub LED
Tak
A4
Papier zwykły, koperty

5.

Minimalna rozdzielczość druku
jednostronnego w czerni

600x600 dpi

6.

Minimalna szybkość druku w czerni

20 str./min.

7.

Druk dwustronny (duplex)

Automatyczny

8.

Wbudowane interfejsy

Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet BASE TX

9.

Obsługiwane systemy operacyjne
(dostępne sterowniki na stronach
producenta)

Windows XP, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1
x64, Windows 10, Windows 10 x64,

10.

Kabel USB min. 1.8m

Tak

11.

Zasilanie

12.

Minimalny okres gwarancji

13.

Podawanie papieru

Szuflada na papier

14.

Oznakowanie sprzętu

Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja
zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę
producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE

AC 220-240V, 50/60Hz, nie dopuszcza się zasilaczy lub
adapterów zewnętrznych.
Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas
reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

5) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne A4, szt. 1
L.p.

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

1.

Technologia druku

Laserowa lub LED

2.

Kaseta z tonerem dostarczona wraz z
urządzeniem

Tak

3.

Obsługiwane formaty papieru

A4

4.

Obsługiwane rodzaje nośników

Papier zwykły, koperty, etykiety

5.

Minimalna rozdzielczość druku
jednostronnego w czerni

600x600 dpi

6.

Minimalna szybkość druku w czerni

20 str./min.

7.

Druk dwustronny (duplex)

Automatyczny

8.

Wbudowane interfejsy

Hi-Speed USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11
(faks)

9.

Obsługiwane systemy operacyjne
(dostępne sterowniki na stronach
producenta)

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows
10, Windows 10 x64,
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10.

Kabel USB min. 1.8m

11.

Zasilanie

12.

Minimalny okres gwarancji

13.

Podawanie papieru

Szuflada na papier

14.

Minimalna rozdzielczość skanera

600x600 dpi

15.

Skanowanie w kolorze

Tak

16.

Docelowe miejsce skanowania

Skanowanie do komputera via LAN i USB

17.
18.

Zapis skanowanych dokumentów do
formatu PDF
Automatyczny podajnik dokumentów
z automatycznym odwracaniem
oryginałów („RADF” lub „DADF”)

Tak
AC 220-240V, 50/60Hz, nie dopuszcza się zasilaczy lub
adapterów zewnętrznych.
Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas
reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego.

Tak
Tak

19.

Kopiowanie dwustronne

Tak

20.

Kopiowanie wielokrotne

Tak

21.

Faks

Tak

22.

Funkcja Fax2Mail (automatyczne
przekazywanie faksów
przychodzących na pocztę e-mail)

Tak

23.

Oznakowanie sprzętu

Na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja
zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę
producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE

6) stacja dokującą do laptopa Acer TravelMate P645 - 1 szt.
lp

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

1.

Dedykowany do / kompatybilny z

Acer TravelMate P645 –S-50GJ
(SN: NXVATEP00560300D113400)

2.

Rodzaj podłączenia do laptopa

Acer ProDock connector

3.

-

Złącza

D-SUB
DVI
HDMI
USB 3.0 x 4
RJ-45
Wyj ście słuchawkowe
Wejście mikrofonowe
Zasilanie

7) Skaner, ilość: szt. 11
lp

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

1.

Typ

Skaner szczelinowy

2.

Automatyczny podajnik dokumentów

TAK

13

3.

Minimalna pojemność podajnika

50 kartek

4.

Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

TAK

5.

Obsługiwane formaty papieru

A4

6.

Tryby skanowania

kolor, skala szarości, monochromatyczny

7.

Rozdzielczość skanowania

600x600 dpi

8.

Interfejsy

Hi-Speed USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX

9.

Minimalna szybkość skanowania
jednostronnego w kolorze z rozd. 200dpi

15 ppm.

10.

Minimalna szybkość skanowania
dwustronnego w kolorze z rozd. 200dpi

30 ipm.

11.

Skanowanie do PDF

TAK

12.

Zasilanie

AC 220-240V 50/60Hz

13.

Zgodność z TWAIN

tak

14.

Obsługiwane systemy operacyjne
(dostępne sterowniki na stronach
producenta)

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64,
Windows 10, Windows 10 x64

15.

Minimalny okres gwarancji

16.

Oznakowanie sprzętu

Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas
reakcji serwisu – do końca następnego dnia
roboczego.
Na obudowie musi znaleźć się informacja
zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę
producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie
CE

8) Monitor, ilość: szt. 4
lp

Właściwość

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

2

3

4.

Typ ekranu

LCD

5.

Przekątna

21,5”

6.

Rozdzielczość natywna

1920x1080

7.

Czas reakcji matrycy

max 5 ms

8.

Typ złącza

9.

Certyfikaty:

TCO’ min. 5.0, CE;

10.

Możliwość regulacji wysokości w pionie

Możliwość regulacji wysokości w pionie minimum
10 cm

11.

Głośniki

tak

12.

Minimalny okres gwarancji

Minimum 36 miesięcy, na miejscu u klienta. Czas
reakcji serwisu – do końca następnego dnia

D-SUB 15-pin

14

roboczego.

13.

3.2.

Na obudowie musi znaleźć się informacja
zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę
producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie
CE

Oznakowanie sprzętu

Zadanie nr 2 CPV 32.42.00.00-3

3.2.1. Przełącznik sieci LAN stakowalny - szt. 2 – na przykład Cisco Catalyst 9300
3.2.2. Wymagane minimalne parametry techniczne:
1. Przełącznik sieci LAN stakowalny.
2. Przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem min. następujących
parametrów:
a. Min. 8 urządzeń w stosie
b. Min. 480Gb/s przepustowości w ramach stosu
c. Zarządzanie poprzez jeden adres IP
d. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation zgodnie ze standardem
IEEE 802.3.ad
e. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów
f. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne zasilacze.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania
redundantnego w celu spełnienia tego wymogu.
g. Urządzenia muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy. Oznacza to, że
zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich urządzeń w stosie.
Rozwiązanie to ma zapewnić redundancje zasilania bez konieczności instalacji
zapasowych w każdym urządzeniu.
h. Umożliwienie udostępnienia mocy dla innych urządzeń w stosie, w tym dla urządzeń
wymagających większej mocy dla PoE
3. Urządzenie musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń. Wśród
dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły:
a. Min. 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami SFP
b. Min. 4-Portowy moduł Multigigabit z gniazdami 1 / 2.5 / 5 / 10 Gigabit BaseT
c. Min. 8-portowy moduł 10 Gigabit Ethernet SFP+
d. Min. 2-portowy moduł 40 Gigabit QSFP+
e. Min. 2 portowy moduł 25 Gigabit SFP28
4. Oferowany przełącznik musi być wyposażony w:
a. Moduł 8-portowy 10 Gigabit Ethernet SFP+
b. Zasilacz redundantny o parametrach jak zasilacz podstawowy
5. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 24 porty 10/100/1000 Gigabit BaseT
6. Urządzenie powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU
7. Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 8GB pamięci DRAM oraz 16GB pamięci Flash
8. Urządzenie powinno obsłużyć min. 32000 adresów MAC
9. Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 1000 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID.
10. Urządzenie powinno obsłużyć min. 32000 tras IPv4
11. Urządzenie musi zapewniać szybkość przełączania z pełną wydajnością dla wszystkich
interfejsów – również dla pakietów 64-bajtowych.
12. Urządzenie musi obsłużyć segmentacje sieci przy użyciu VXLAN.
13. Urządzenie musi zapewnić pełną obsługę protokołów routingu dynamicznego (OSPF, EIGRP,
BGP), funkcjonalności policy-based routing oraz routing multicast (PIM-SM, PIM-SSM).
14. Urządzenie powinno mieć wsparcie m.in. protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
a. IEEE 802.1X
b. IEEE 802.1s
c. IEEE 802.1w
d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
e. IEEE 802.3ad
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15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

f. IEEE 802.1D
g. IEEE 802.1p
h. IEEE 802.1Q
i. IEEE 802.3 10BASE-T
j. IEEE 802.3u 100BASE-TX
k. IEEE 802.3z 1000BASE-X
l. IEEE 802.3ab 100BASE-T
m. IEEE 802.3bz 10G BASE-T
n. SNMPv1, v2c oraz v3
Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa sieci:
a. możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3
b. możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i
TACACS+
c. możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw.
protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym
(designated port) lub funkcjonalność Private VLAN Edge
d. monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping.
e. ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez
niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
f. obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów
TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia
g. min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością
konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend)
Urządzenie powinno wspierać obsługę ruchu multicast
Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn.
konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym
urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe
uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu
zmian.
Urządzenie powinno mieć możliwość ochrony przed rekonfiguracją struktury topologii
Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe.
Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej
przez producenta oraz przy pomocy protokołu SSH.
Urządzenie powinno obsługiwać tzw.: Jumbo Frames
Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”, a jego obudowa powinna być
wykonana z metalu.

22. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 36 miesięcy na miejscu u klienta wraz
z utrzymaniem gotowości serwisowej w trybie 8x5xNBD co oznacza:
a. dostępność 8h przez 5 dni ( od 8:00 do 16:00 w dniu robocze )
b. przyjmowanie oraz reakcja na zgłoszenia w godzinach pracy serwisu
c. czas reakcji na zgłoszenie do 6 godz., rozumiany jako czas jaki może upłynąć
pomiędzy przyjęciem zgłoszenia serwisowego przez Wykonawcę (potwierdzone
przydzieleniem numeru zgłoszenia), a reakcją serwisu
d. naprawa lub wymiana sprzętu w razie awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze, od
reakcji serwisu
e. pomoc zdalna przy wykorzystaniu oprogramowania informatycznego dostarczonego
przez Wykonawcę
f. wsparcie do oprogramowania towaru
g. dostęp do portalu producenta zawierającego bazę wierzy, informacji technicznych
oraz platformy serwisowej
23. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zainstalował zaoferowane przełączniki we wskazanej
lokalizacji na terenie Wrocławia oraz skonfigurował i wdrożył je w istniejącej sieć LAN o
topologii gwiazdy w której rdzeń sieci obsługiwany jest przez przełącznik Cisco
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Catalyst 4500 (WS C4507R E).
Zaoferowane
przełączniki
zastąpią
funkcjonalnie
w
infrastrukturze
zamawiającego
eksploatowany
przełącznik
Cisco
Catalyst 4500 (WS C4507R E)
24. Zamawiający wymaga od oferenta podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu.
25. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem
zakupionym
w
oficjalnym
kanale
sprzedaży
producenta.
Oznacza
to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
26. W przypadku dostarczenia urządzeń innej firmy niż producenta wykorzystywanych
urządzeń w sieci informatycznej Zamawiającego (tj. CISCO), Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 2 pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi dostarczonego rozwiązania zgodnym z zakresem wdrożenia, do
dnia 21.12.2018 r.
27. Wykonawca dla zadania nr 2 winien dołączyć do oferty dokładną specyfikację
techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie poda:
a. nazwę producenta oferowanego sprzętu,
b. dokładną i pełną nazwę modelu,
c. dokładne nazwy i parametry techniczne komponentów odpowiadających
ww. właściwościom.
Przedstawiona specyfikacja techniczna powinna umożliwić Zamawiającemu
jednoznaczną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich
zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

4. Wymagania ogólne dla zadania nr 1 i zadania nr 2
4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w kol. nr 7 załącznika nr 3.1.
/lubi 3.2. Zestawienie kosztów zadania nr 1 i/lub zadania nr 2) pełnych nazw oferowanego
sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki
sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia
wymagania określone w SIWZ:
4.1.1. Dla ZADANIA NR 1. W przypadku zestawu komputerowego, laptopa nr 1 i laptopa
nr 2 WYKONAWCA załączy do oferty specyfikację techniczną zawierającą właściwości
określone w kol.3 „Wymagane minimalne parametry techniczne”, zgodnie z zapisem
w pkt. 3.1. ppkt. 1) w poz. 20 i pkt. 3.1. ppkt. 2) i 3) w poz. 18 rozdz. II „Opis
przedmiotu zamówienia”.
4.1.2. Dla ZADANIA NR 2. W przypadku przełączników sieci LAN stakowalnych
WYKONAWCA załączy do oferty specyfikację techniczną zgodnie z zapisem pkt. 3.2.2
ppkt. 27 rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia”.
4.2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem
fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do
użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
4.3. Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do
czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.
4.4. Po dostawie i sprawdzeniu sprzętu pod względem jego zgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania
oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół
sporządza komisja powołana do tego celu przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi
potwierdzenie wykonanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia
100% dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności ze
specyfikacją oraz przedstawioną ofertą w obecności Wykonawcy lub jego upoważnionego
przedstawiciela. Sprawdzenie odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 9.00 do
godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. W przypadku nie przybycia Wykonawcy lub jego
przedstawiciela w celu sprawdzenia dostarczonego sprzętu, sprawdzenie to odbywać się
będzie pod ich nieobecność.
4.5. Zamawiający wymaga, aby wyposażenie i sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy
posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.
4.6. W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych lub typów to
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza złożenie ofert
„równoważnych”.
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4.7. Za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry
techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane w SIWZ, opisane
w wymaganiach minimalnych parametrach technicznych (Opis przedmiotu zamówienia –
tabele).
4.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu
zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać
poprzez przedstawienie stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych zawierających
nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu
równoważnego i oprogramowania), iż oferowane przez niego produkty spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
4.9. W sytuacji, gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności
jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże
się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen
ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm odwróconego obciążenia
podatkiem VAT.
4.10.
Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.
4.11.
Wykonawca wraz z dostawą, winien dostarczyć Zamawiającemu komplet
dokumentów dotyczących gwarancji.

III. Instrukcja dla wykonawcy dla zadania nr 1 i/lub 2
1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz opisem przedmiotu zamówienia koniecznymi do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.
1.2 Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę
należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.4 Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ osoby
upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).
1.5 Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być
dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
1.6. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, kopie dokumentów lub oświadczeń są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego którego z nich dotyczą zgodnie z §14 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób:
„za zgodność z oryginałem” – pieczątka lub ręczny zapis oraz czytelny podpis lub
podpis
i pieczątka imienna osoby uprawnionej.
Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” zgodnie z § 14 ust 4 ww. Rozporządzenia następuje
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
1.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.8 Oferta winna być napisana w języku polskim.
1.9 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi numerami.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
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1.10 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach/opakowaniu(kopercie i kopercie
zewnętrznej) w tym:
Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
Oferta na zadanie nr …………
Nie otwierać przed dniem 30.10.2018 r. godz. 10:00
1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą
i adresem Wykonawcy.
1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem
terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt
1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
1.13.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe
dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84
ust. 2 PZP).
1.15. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich
oferta:
a. musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres
umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
c. wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi
się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego
także liderem) ze skutkiem dla mocodawców,
d. w druku oferty w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.16. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
1.17.

Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie
później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić
w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie/opakowaniu oznaczonej wg wzoru:

1.17.1. nazwa i adres Wykonawcy,
1.17.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie
składania oferty, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust 4 PZP.
UWAGA: Oznacza to, iż jeśli Wykonawca chce zastrzec ich ujawnianie musi wykazać w ofercie, że określone
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.19. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
1.19.1.
Zainteresowany
zobowiązany
będzie
złożyć
u
Zamawiającego
o udostępnienie treści protokołu lub załączniki do protokołu bądź oferty (ofert).

pisemny

wniosek

1.19.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.19.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający
poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
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1.19.4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje
te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
1.19.5. Zamawiający wyznaczy
zainteresowanego.

niezwłocznie

termin

udostępnienia

ofert

informując

o

tym

pisemnie

1.19.6. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w
terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW dla zadania nr 1 i zadania nr 2
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
2.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów- nie dotyczy

2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający dokona oceny tego warunku na
podstawie oświadczenia Wykonawcy, składanego w załączniku nr 2 do SIWZ.

3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dla zadania
nr 1 i/lub zadania nr 2:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 2 dostawy
sprzętu komputerowego o wartości min: 50.000,00 zł brutto każda, wraz
z załączeniem dowodów określających, że wykazane dostawy zostały wykonane
należycie.
Uwaga:
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać w oświadczeniu załączonym do oferty:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz
umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli
zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.
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Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615).
2.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo.
• Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu
lub odrzuceniu z postępowania” zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp zwanego dalej
Oświadczeniem. Zał. nr 2 do SIWZ.
• Etap II - Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone lub
Wykonawca wykluczony oraz podwykonawca i inny podmiot w zakresie jakim Wykonawca powołuje
się na ich zasoby (jeżeli będzie wskazany w ofercie) po analizie Oświadczenia.
2.3.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1- oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2.3.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3. WYMAGANE DOKUMENTY dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2
3.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 - cz. I
i cz. II do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 1. a także musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając i załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

4.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 1
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5.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.
86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 - do SIWZ.

3.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
3.2.1. W celu potwierdzenia
w postępowaniu:

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

a. Wykonawca przedłoży wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem
dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie - załącznik nr 4
do SIWZ.
3.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
a. Wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy
zgodnie z art. 23 ustawy.
3.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument
wymieniony w pkt. 3.2.2 lit. a. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a
dokument ten winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
składającego ofertę lub podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 14 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia dokumenty
tego podmiotu wskazane w pkt 3.2.2. lit a.
3.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.5.1. Dokumenty o których mowa w pkt 3.5. winny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.2.2,
3.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione
w terminie jak pkt 3.5.1.
3.6.

Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)
sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.7. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3.1 i /lub załącznik nr 3.2 do SIWZ,
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3) specyfikacje techniczne zaoferowanego sprzętu komputerowego wymagane w
pkt. 4.1. rozdz. II „Opis przedmiotu zamówienia”.
3.8. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:
1 ) Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury
przetargowej zatrzymuje Zamawiający.
2) Formularz oferty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w
załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować
odrzuceniem oferty.
3) Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie
oferty lub wykluczenie Wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 3a PZP.
UWAGA
1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w druku oferty (pkt 11) dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o którym mowa nin. pkt 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz.
1126ze zm.), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.

3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
4.1. Zamawiający
z zadań.

będzie

rozpatrywał

i

oceniał

oferty

oddzielnie

dla

każdego

4.1.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
1)

Cena –A(x) – 60%

2)

Termin gwarancji B(x) – 40%:
- dla zestawów komputerowych, laptopa nr 1 i laptopa nr 2 – dotyczy zadania nr 1
- dla przełączników sieciowych – dotyczy zadania nr 2
Kryteria i ich wartość w ocenie: 1% = 1pkt. (od każdego członka komisji).

ad 1) Cena A(x)
a)
b)

przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma cena brutto najniższa wśród
cen zawartych w ofertach (od każdego członka komisji),
pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, punktowane będą w
oparciu o następujący wzór:

A( x) =

C
×100
Cx

gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium cena brutto
C - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach – cena oferty najkorzystniejszej
C x - cena brutto zawarta w ofercie „x”
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto w okresie trwania umowy,
określona przez Wykonawcę w załączniku nr 3 -3.1. w punkcie 4 oferty (załącznik nr 1 do
SIWZ).
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Cenę dla poszczególnych zadań - części należy przedstawić wg formularza cenowego
(załącznik nr 3.1 i/ lub załącznik nr 3.2 do niniejszej specyfikacji).
ad 2) Termin gwarancji B(x)
zaoferowany okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy dla zadania nr 1 i zadania
nr 2 nie może być krótszy niż 36 m-cy nie dłuższy niż 60 m-cy.
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 (od każdego członka komisji), otrzyma
najdłuższy okres gwarancji,
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najdłuższego okresu gwarancji,
punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

B( x) =

I ( x)
×100
I

gdzie:
B (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium
I x - termin gwarancji badanej oferty x.
I
- najdłuższy termin gwarancji wykazany w ofercie „x”
4.1.2 Łączna punktacja C dla zadania nr 1 i zadania nr 2 wyliczana będzie ze wzoru:
C = A(x) x 60% + B(x) x 40%
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY dla każdego zadania osobno.
5.1. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu
zamówienia określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia) i załączniku nr 3.1 i/lub
załączniku nr 3.2 do SIWZ.
5.2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty łącznie z podatkiem VAT (brutto), zgodnie z
wyliczeniem zawartym w Załączniku nr 3.1 i/lub Załączniku nr 3.2.
5.3. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku).
5.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie
poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
5.5. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakresu określonego
w SIWZ.
5.6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

wariantach.

5.7. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1747);
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, wynikającym z przepisów
prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym
realizowane jest zamówienie; wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.7.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 1.
5.7.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
6. OCENA OFERTY dla każdego zadania osobno.
6.1.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia - otrzyma największą
ilość punktów.

6.2.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi, omyłki pisarskie
oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zestawieniu kosztów zadania z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści
oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.3.

W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie
z art. 26 ust. 4 Pzp. może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie.

6.4.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
jest
nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do ich prawdziwości.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) innych niż oświadczenia,
w przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą
wątpliwości co do ich prawdziwości.

6.5.

6.6.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6.7.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania,
zgodnie z art. 92 ust.1 i/lub ust 1a.

6.8.

Jednocześnie Zamawiający udostępni informacje m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty
lub o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp na stronie
internetowej
Zamawiającego
http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi
oraz
www.mops.wroclaw.pl/przetargi.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI DLA ZADANIA nr 1 i/lub ZADANIA nr 2
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy maksymalnie do dnia 21.12.2018 r.
8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.
8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego
na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie SIWZ.
8.4. Zamawiający treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie udostępniał na stronie internetowej, bez
ujawniania źródeł zapytania.
8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępni na stronie internetowej http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi
oraz www.mops.wroclaw.pl/przetargi. Jeżeli dokonana zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści
ogłoszenia lub wymagać będzie sprostowania ogłoszenia Zamawiający zmieni ogłoszenie
zgodnie z art. 11c.
9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA nr 1 i/lub ZADANIA nr2
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,
w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 6, pok. nr 206 (sekretariat)
nie później niż dnia 30.10.2018 r. do godz. 09:00.
10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT DLA ZADANIA nr 1 i/lub ZADANIA nr 2
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego we
Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, sala nr 205 II piętro.
10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.3 PZP poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, oraz informacje
zawarte w art. 86 ust 4 Pzp.
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny i dane wskazane w ofertach konieczne do wyliczenia kryterium.
10.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty
są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem Rozdz. III punkt 1.19.4.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ DLA ZADANIA nr 1 i/lub ZADANIA nr 2
11.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT DLA ZADANIA nr 1 i/lub
ZADANIA nr 2
12.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
12.2. Zakres działania komisji przetargowej obejmuje:
12.2.1. W części jawnej:
a)
zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;
b)
otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty
do Zamawiającego.
c)
Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:
•
oferty z napisem „ZMIANA OFERTY ....”
•
oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY ....”
•
pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.
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d) sporządzenie informacji z otwarcia ofert,
12.2.2. podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście
ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z Wykonawcami
uczestniczącymi w przetargu.
12.2.3. W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
a)
b)
c)

ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;
ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.

13. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Specjalista ds. zamówień publicznych Stanisław Jaroszek– tel. 071/78-22-397 w godz. 800-1500,
email: stanislaw.jaroszek@mops.wroclaw.pl.
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktu.
14.

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ
WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY. DLA ZADANIA nr 1 i/lub ZADANIA
nr 2

14.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik nr 6.1. i załącznik nr 6.2 do SIWZ –
projekt umowy.
14.2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (zależnie od sposobu
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2
14.3. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed
podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę
podmiotu występującego wspólnie.
15. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. DLA
ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości umowy w razie:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia,
2) inne:
a. w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach
nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru
na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez
Zamawiającego.
2.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON).
16.

ŚRODKI
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo
Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych.

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179198 ustawy w szczególności:
2. Odwołanie:
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
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2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
b.
c.
d.
e.

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanym także Prezesem Izby
w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp.
2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2. Pzp.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
3.1.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób. określony w art. 180
ust 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostałyby przesłane w inny sposób,

3.2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

3.3.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

3.5.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3.6.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

3.7.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.

3.8.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
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3.9.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający
opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

3.10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
3.11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby
lub sądu.
4. Skarga do sądu.
4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Załącznik nr 1
OFERTA
n a z a d a n i e nr 1 i/lub zadanie nr 2
Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej na: dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z podziałem na 2 zadania.
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8
Wykonawca:
1.
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..............................................................................
................................................................................................................................
2.

Zarejestrowany adres Wykonawcy:.................................................................................
..............................................................................................................................
nr tel. ....................... nr adres poczty elektronicznej: .........................@..............

3.

Wyznaczamy do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej
Panią/Pana : ...........................................................(imię i nazwisko).

4.

Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem za cenę

dla Zadania Nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 3.1.
Wartość brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
dla Zadania Nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 3.2.
Wartość brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ.
5. Oświadczamy, że termin gwarancji na dostarczone:
5.1. dla zadania nr 1 - zestawy komputerowe i laptopy, wynosić będzie ………*
miesięcy (max 60 m-cy a min. 36 m-cy). W przypadku nie wypełnienia pkt.5, Zamawiający uzna
i przyjmie do wyliczenia kryterium, że termin gwarancji wynosi 36 m-cy.
5 . 2 . dla zadania nr 2 – przełączniki sieciowe, wynosić będzie ………* miesięcy
(max 60 m-cy a min. 36 m-cy). W przypadku nie wypełnienia pkt.5, Zamawiający uzna i przyjmie
do wyliczenia kryterium, że termin gwarancji wynosi 36 m-cy.
6. Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi,
których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj.:
dla zadania nr 1
……………............…………………………............................................................................................
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………….....................………
dla zadania nr 2
……………............…………………………............................................................................................
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………….....................………
7.

Informujemy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je. Akceptujemy SIWZ
wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmianami.

8.

Nasz numer NIP ……………………………………………..............… R E G O N ……………….............…………………
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9.

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się niżej:
.....................................................................................................................................

10.

Oświadczamy, że część zamówienia: …….….……………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...........................…
(wpisać zakres)

wykonamy przy udziale podwykonawcy …………………………………………………….................……..…………
(nazwa podwykonawcy)

11.

Dane adresowe bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych z których, Zamawiający
może pobierać samodzielnie w formie elektronicznej wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty tj.
…………………......................................................................................................................
są dostępne pod adresem:
………………………………………………….....................................………..………….................……………………
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy (wskazać
nr procedury)
………………………………………………………………………………………….............................…................………….

12.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem**, małym przedsiębiorstwem** średnim
przedsiębiorstwem**,
14. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

………………………………………………………………………………………………………………………….................………
…………………………………………………………………………………………………………………….................……………
………………………………………………………………………………………………………………………….................………
…………………………………………………………………………………………………………………………….................……
…………………………………………………………………………………………………………………………...............………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...............……..

Data ……...............

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*odpowiednio wypełnić/skreślić
** Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy
dla zadania nr 1 i/lub 2
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………
CZ I. DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

w

SIWZ

przez

zamawiającego.

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……….......……………………………..
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………….......………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .
……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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CZ. II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

2. Oświadczam,
że
nie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………..........…………
Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.:………………………
…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data … … . . . . . . . . . . . . . . .

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3.1.
Zestawienie kosztów dla zadania nr 1
dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Lp.

Nazwa towaru

Ilość
szt.

1

2

3

1

Zestaw komputerowy

10

2

Laptop nr 1

2

3

Laptop nr 2

2

4

Drukarka laserowa
monochromatyczna A4

11

5

Urządzenie wielofunkcyjne
laserowe monochromatyczne
A4

1

6

Stacja dokująca do laptopa
ACER TravelMATE P645

1

7

Skaner

11

8

Monitor

4

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Należy podaćpełną nazwę,
model, wersję
sprzętu
komputerowego
(pole obowiązkowe
do wypełnienia)*

4

5
(kol. 3x4)

6
(kol.5
+wartość
podatku
VAT)

7

Wartość oferty dla zadania nr 1 ogółem

x

* szczegółowe parametry techniczne oferowanego sprzętu należy wskazać w osobnym
załączniku do oferty uwzględniając właściwości wskazane w rozdz. II „Opis przedmiotu
zamówienia” SIWZ
Razem wartość brutto ....................................... zł
Wartość brutto słownie ......................................................................................................

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 3.2.
Zestawienie kosztów dla zadania nr 2
dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Lp.

Nazwa towaru

Ilość
szt.

1

2

3

1

Przełącznik sieci LAN
stakowalny

2

Cena
jednostkowa
netto

4

Wartość oferty dla zadania nr 2 ogółem

Wartość
netto

Wartość
brutto

Należy podaćpełną nazwę
model, typ sprzętu
(pole obowiązkowe
do wypełnienia)*

5
(kol. 3x4)

6
(kol.5
+wartość
podatku
VAT)

7

x

* szczegółowe parametry techniczne oferowanego sprzętu należy wskazać w osobnym
załączniku do oferty uwzględniając właściwości wskazane w rozdz. II „Opis przedmiotu
zamówienia” SIWZ

Razem wartość brutto ....................................... zł
Wartość brutto słownie ......................................................................................................

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 4
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
dla zadania nr 1 i/lub zadania nr 2
dotyczy: dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8
Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa zadania
Rodzaj usługi

Wartość
całkowita
(w zł)

Nazwa
Zleceniodawcy

Data
realizacji
lub okres
realizacji
(od – do)

doświadczenie*
zaznaczyć właściwe

Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Uwaga:
Do wykazu należy dołączyć dowody, że wykazane zadania zostały wykonane należycie

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 798).
na zadanie nr 1 i/lub 2
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3,
48.00.00.00-8

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy
ul. Strzegomskiej 6, 53-611 Wrocław na ww. zadnie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986) biorąc udział
w postępowaniu niniejszym informuję, że:
Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986)
i złożyliśmy/nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do tej
samej grupy kapitałowej.

*Odpowiednio skreślić
Wykonawca winien złożyć ww. oświadczenie do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
przekazania - zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 6.1
– projekt umowy dla zadania nr 1
UMOWA Nr …… /2018/DZOB
zawarta w dniu: ................. 2018 r. pomiędzy:
pomiędzy GMINĄ WROCŁAW – pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław,
reprezentowanymi przez:
Anna Józefiak - Materna – Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………… REGON …………………………………………………….
Reprezentowanym przez:……………………………………………………… - …………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu
komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania, została
zawarta umowa o poniższej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Zamawiający zobowiązuje się zakupić, a Wykonawca sprzedać i dostarczyć do Zamawiającego
zestawy komputerowe, laptopy, skanery, monitory, urządzenia drukujące, oprogramowanie
oraz akcesoria komputerowe, zwane w dalszej części umowy „towarem”, o parametrach
technicznych a także w ilościach wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – Rozdział II
i w Załączniku nr 3.1 (Zestawienie kosztów zadania dla zadania nr 1) do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Ofercie Wykonawcy.
2.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostawy towaru wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem,
2) świadczenia nieodpłatnego serwisu dostarczonego towaru (w tym oprogramowania)
w okresie trwania gwarancji. Koszt napraw, przeglądów gwarancyjnych i dojazdów jest
wliczony w cenę towaru.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości oraz na warunkach
wynikających z niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony w ramach realizacji umowy towar jest fabrycznie nowy,
nieużywany, posiadający wymagane certyfikaty i deklarację zgodności CE.
5. Dostarczony w ramach realizacji umowy towar jest zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży
producenta co oznacza, że będzie towarem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych
kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
TERMIN DOSTAWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy od daty zawarcia umowy do 21.12.2018. r.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć dostawę towaru o parametrach
technicznych a także w ilościach wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – Rozdział II i
w Załączniku nr 3.1 (Zestawienie kosztów zadania dla zadania nr 1) do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Ofercie Wykonawcy, w terminie określonym w ust. 1,
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać we własnym zakresie
i własnym staraniem dostawy, instalacji i konfiguracji towaru, tak aby dostarczony towar był od
razu gotowy do użytkowania.
§3
WYKONANIE UMOWY
Strony ustalają następujący sposób wykonania Umowy w zakresie wynikającym z dostawy,
instalacji i konfigurowania towaru wraz z oprogramowaniem:
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2 (dwu)
dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy, instalacji i konfigurowania towaru.
2. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu.
3. Potwierdzeniem odbioru towaru będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony
w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisany przez
ww. przedstawicieli, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie przybycia Wykonawcy lub jego
przedstawiciela w celu sprawdzenia dostarczonego sprzętu, sprawdzenie to odbywać się będzie
pod ich nieobecność
4. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w niniejszym
paragrafie uznawana będzie dostawa towaru wraz z:
1) kartą gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem
seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia (zgodnym z numerem
uwidocznionym na obudowie tego urządzenia).
2) certyfikatem CE lub świadectwem zgodności,
3) nośnikiem ze sterownikami i oprogramowaniem,
4) dokumentami licencji na oprogramowanie,
5) wykazem dostarczonego towaru, zawierającym numery seryjne poszczególnych urządzeń
oraz kluczy produktu zainstalowanego i aktywowanego oprogramowania jak również
z pisemnym potwierdzeniem wywiązania się przez Wykonawcę z pozostałych warunków
dostawy, instalacji i konfiguracji wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.
5. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru towaru braków ilościowych lub
jakościowych lub uszkodzenia dostarczonego towaru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin na dostawę towaru wolnego od wad i w ilości wynikającej z Oferty Wykonawcy okoliczność ta potwierdzona zostanie stosownym protokołem. Wyznaczenie dodatkowego
terminu nie stanowi przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
6. Za dostarczony towar (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu
protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.
§4
Podwykonawcy *
1) Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie:
a. …………………………………………,
b. …………………………………………
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców
tak jak za działania własne.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi
w przypadku gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami.

siłami,

§5
GWARANCJE I SERWIS
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na towar w zakresie
i terminach wynikających z zapisów rozdz. II SIWZ oraz Oferty Wykonawcy (pkt. 6 formularza
oferty załącznik nr 1 do SIWZ) w ilości ........ miesięcy.
2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg dla każdego z towarów odrębnie, od podpisania
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 3. W okresie
obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego serwisu
gwarancyjnego dostarczonego towaru wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz
bezpłatnych przeglądów konserwacyjnych towaru. Liczba przeglądów w okresie gwarancji,
wynikać będzie z wymagań producenta dostarczonych urządzeń oraz karty gwarancyjnej.
3. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w zakresie usuwania awarii towaru, także poprzez
wymianę wadliwego, uszkodzonego towaru lub podzespołów tego towaru.
4. W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (dojazd
w miejsce awarii, odbiór towaru, załadunek i rozładunek, części, dostarczenie towaru
po usunięciu usterki, koszty naprawy) ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie awarii towaru faksem lub pocztą elektroniczną
wskazanymi w ofercie, w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7.30 do 15.30.

39

6. Gwarancja świadczona ma być w miejscu zainstalowania towaru tj. obiektach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie miasta Wrocławia.
7. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych, dysk twardy i inne nośniki danych pozostają w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia dysków twardych lub nośników danych, Wykonawca
dostarczy nowe, nieuszkodzone dyski lub nośniki danych.
8. Usunięcie wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty zawiadomienia
Wykonawcy na piśmie na podany w ofercie Wykonawcy faks lub adres poczty elektronicznej.
W razie potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca na czas naprawy zobowiązany
jest do zapewnienia towaru zastępczego równoważnego z naprawianym towarem.
9. Usunięcie wad nastąpi w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub – w razie konieczności w siedzibie Wykonawcy z tym, iż Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wadliwego towaru
do swojej siedziby na swój koszt i ponosi on odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towaru.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej
dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji.
11. Okres gwarancji towaru ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. o okres od dnia
zgłoszenia usterki, awarii do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany towaru lub jego
części na nowe okres gwarancji biegnie na nowo.
12. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia
usunięcia wad na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. Rozliczenie tych kosztów nastąpi na
podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego, płatnej do 7 dni od dnia jej doręczenia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o nieprawidłowościach
w użytkowaniu towaru oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony
użytkownika.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich punktów
serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, pocztę
elektroniczną), w których ma być realizowana naprawa.
15. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną
informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie załatwienia.
§6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze złożonej oferty tj.:
- netto ............... zł
- brutto ............... zł
(słownie.........................................................................................................................)
2. W przypadku, gdy wartość transakcji netto dla laptopów przenośnych obejmujących wynosić
będzie powyżej 20.000,00 zł, zastosowanie będzie miało odwrotne obciążenie podatku VAT
zgodnie z zapisami obowiązującego prawa o od dnia 1 lipca 2015r. na mocy ustawy z dnia 9
kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych - Dz. U. z 2015r. poz. 605)*
3. Kwota
podatku
VAT
..................................*

z

tytułu

odwrotnego

obciążenia

podatku

VAT

wynosi:

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi pełne należne Wykonawcy wynagrodzenie ztytułu
realizacji niniejszej Umowy obejmujące wszelkie koszty związane z jej realizacją.
5. Podstawę rozliczenia, według cen jednostkowych i w ilości podanej w zestawieniu kosztów
zadania (zał. 3.1. do SIWZ), stanowić będzie dostarczony, nieuszkodzony, sprawny towar, co
potwierdzi bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy.
6. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie wystawionej faktury po podpisaniu
bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w §3 ust.3.
7. Wykonawca za wykonanie zamówienia wystawi zbiorczą fakturę na adres: Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551, jednostka organizacyjna Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.
8. Faktura winna być dostarczona
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.

na

adres:
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Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej,

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego
i oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
10.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto wskazane na fakturze, w terminie do 7
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, nie później niż
do 31.12.2018 r.
11.

Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT.

12.

Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) W wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1:
a. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy ponad termin określony w §2 ust. 1,
b. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji ponad termin określony w § 3 ust. 5 lub § 5 ust. 8,
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wartość kar
umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów
wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia w terminie 10 dni
od dnia dowiedzenia się o uchybieniu.
2. Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na opóźnieniu w realizacji
zadania, na dostarczaniu artykułów niezgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego kar
umownych a jedynie może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości umowy w razie:
b. zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia,
2) inne:
b. w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach
nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru
na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez
Zamawiającego.
4.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON).
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy stanowią
integralną część przedmiotowej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) z zastrzeżeniem przepisów
art. 139 – 151a w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
3. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia
sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie
w sprawach niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Załącznikiem do umowy jest „Zestawienie kosztów zadania dla zadania nr 1” – załącznik nr 3.1
do SIWZ.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Strony zgodnie oświadczają, iż umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.
*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6.2
– projekt umowy dla zadania nr 2
UMOWA Nr …… /2018/DZOB
zawarta w dniu: ................. 2018 r. pomiędzy:
pomiędzy GMINĄ WROCŁAW – pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław,
reprezentowanymi przez:
Anna Józefiak - Materna – Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………………………

REGON …………………………………………………….

Reprezentowanym przez:……………………………………………………… - …………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu
komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania, została
zawarta umowa o poniższej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
Zamawiający zobowiązuje się zakupić, a Wykonawca sprzedać i dostarczyć do
Zamawiającego urządzenia, zwane w dalszej części umowy „towarem”, o parametrach
technicznych a także w ilościach wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – Rozdział II, w
„Zestawieniu kosztów dla zadania nr 2” - Załącznik nr 3.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz w Ofercie Wykonawcy.
2.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1)
dostawy towaru wraz z jego instalacją, konfiguracją i wdrożeniem w celu funkcjonalnego
zastąpienia eksploatowanego aktualnie w środowisku informatycznym Zamawiającego przełącznika
CISCO Catalyst 4500 (WS C4507R-E),
2)
wykonania i dostawy dokumentacji powdrożeniowej zawierającej szczegóły instalacji i
konfiguracji towaru.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości oraz na warunkach
wynikających z niniejszej umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
1.

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r.

2.
Przez realizację przedmiotu umowy należy rozumieć dostawę towaru o parametrach
technicznych a także w ilościach wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – Rozdział II, w
„Zestawieniu kosztów dla zadania nr 2” - Załącznik nr 3.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz w Ofercie Wykonawcy, w terminie określonym w ust. 1, w sposób opisany
w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
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§3
WARUNKI REALIZACJI
1.
Jako miejsce dostawy towaru oraz realizacji instalacji, konfiguracji i wdrożenia towaru
strony ustalają siedzibę Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6.
2.
Wykonawca poinformuje osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego z tygodniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia towaru.
3.
Osobą upoważnioną do kontaktów w związku z wykonywaniem umowy oraz do podpisania
protokołu odbioru towaru, po stronie Zamawiającego jest:
1)

…………… …………………, email: ................@mops.wroclaw.pl, tel. (71) …..……

2)

…………… …………………, email: ................@mops.wroclaw.pl, tel. (71) ….....…

4.
Osobą upoważnioną do kontaktów w związku z wykonywaniem umowy oraz do podpisania
protokołu odbioru towaru, po stronie Wykonawcy jest:
1)

………………… …………………, email:................@ ................, tel. (71) ................

2)

………………… …………………, email:................@ ................, tel. (71) ................

5.
Towar
producenta.

wydany

Zamawiającemu

winien

znajdować

się

w

oryginalnym

opakowaniu

6.
Towar dostarczony przez Wykonawcę powinien być wolny od wszelkich wad, fabrycznie
nowy, odpowiadać swemu przeznaczeniu i spełniać wymogi określone w normach jakościowych
przewidzianych dla danego rodzaju towaru.
7.
Dostarczony w ramach realizacji umowy towar jest zakupiony w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta co oznacza, że będzie towarem posiadającym stosowny pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
8.
Odbiór towaru winien być potwierdzony przez Zamawiającego podpisem na protokole
odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru towaru braków ilościowych lub
jakościowych lub uszkodzenia dostarczonego towaru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
na dostawę towaru wolnego od wad i w ilości wynikającej z Oferty Wykonawcy - okoliczność ta
potwierdzona zostanie stosownym protokołem. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie stanowi
przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
9.
Od chwili wydania towaru odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę towaru
ponosi wyłącznie Zamawiający.
10.
Dokumentacja powdrożeniowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) musi zawierać co
najmniej:
- numery seryjne dostarczonego towaru
- opis architektury logicznej zawierający schemat i opis powiązań logicznych i fizycznych
poszczególnych komponentów wraz z ich rolą w architekturze
- adresacja IP skonfigurowanych interfejsów, VLAN
- zakres wykonanych prac konfiguracyjnych i instalacyjnych wszystkich komponentów,
- wyszczególnienie wszystkich wartości ustawionych parametrów,
- scenariusze testowe procesu migracji funkcjonalności przełącznika CISCO Catalyst 4500 (WS
4507R-E) na urządzenia wskazane w § 1 ust.1 niniejszej umowy,
- scenariusze weryfikujące poprawność migracji funkcjonalności przełącznika CISCO Catalyst 4500
(WS 4507R-E) na urządzenia wskazane w § 1 ust.1 niniejszej umowy,
- procedury eksploatacji zawierające w szczególności procedury tworzenia/odtwarzania kopii
bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń,
- procedurę lub instrukcję aktualizacji oprogramowania urządzeń o których mowa w § 1 ust.1
niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza dokumentację producenta.
§4
Podwykonawcy *
1.

Podwykonawcy wykonają zamówienie w zakresie:

1)

…………………………………………,

2)

…………………………………………
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2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców
tak jak za działania własne.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi siłami,

w przypadku gdy Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami.
§5
GWARANCJE I SERWIS
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji opartej na gwarancji
producenta towaru:
1)
Utrzymanie gotowości serwisowej w trybie 8x5xNBD, co oznacza dostępność: 8h przez 5
dni ( od 8:00 do 16:00 w dni robocze), przyjmowanie oraz reakcja na zgłoszenia w godzinach
pracy serwisu. Czas reakcji na zgłoszenie do 6 godz., rozumiany jako czas jaki może upłynąć
pomiędzy przyjęciem zgłoszenia serwisowego przez Wykonawcę (potwierdzone przydzieleniem
numeru zgłoszenia), a reakcją serwisu,
2)
Naprawa lub wymiana towaru, w razie awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze, od reakcji
serwisu,
3)
Pomoc zdalna przy wykorzystaniu oprogramowania informatycznego dostarczonego przez
Wykonawcę,
4)

Wsparcie do oprogramowania towaru,

5)
Dostęp do portalu producenta zawierającego bazę wiedzy, informacji technicznych oraz
platformy serwisowej,
2.
Gwarancja rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
3.

Wszelkie koszty wymiany towaru obciążają Wykonawcę.

4.
W przypadku uszkodzenia dysków, które będą podlegać wymianie gwarancyjnej zostają one
u Zamawiającego.
5.
Zgłoszenia gwarancyjne i serwisowe związane z niniejszą umową zgłaszane będą na adres
e-mail: ................@ ................
6.

Gwarancja świadczona ma być w miejscu zainstalowania towaru określonym w §3 ust.1.

7.

W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (dojazd

w miejsce awarii, odbiór towaru, załadunek i rozładunek, części, dostarczenie towaru
po usunięciu usterki, koszty naprawy) ponosi Wykonawca.
8.
W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do
powierzenia usunięcia wad na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. Rozliczenie tych kosztów
nastąpi na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego, płatnej do 7 dni od dnia jej
doręczenia.
§6
WYNAGRODZENIE
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ……………….. zł netto (słownie: ………………………… złotych), powiększone o podatek VAT
według właściwej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury ( 23% ), w wysokości:
……………….. zł ( słownie: ………………………… złotych ), co daję łączną kwotę: ………………………… zł brutto
( słownie ………………………… ).
2.
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, nie później niż do
31.12.2018 r.. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Stron protokół odbioru towaru bez zastrzeżeń.
3.
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi zbiorczą fakturę na adres: Gmina
Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551, jednostka organizacyjna Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.
4.
Faktura winna być dostarczona na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Strzegomska 6, 53-611 Wrocław.
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5.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego i
oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
6.

Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT.

7.

Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7
KARY UMOWNE
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)

W wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1:

a.
za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w tym jego konfiguracji i
wdrożenia, ponad termin określony w §2 ust. 1,
b.
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i dostawy dokumentacji powdrożeniowej, o
której mowa w §1 ust 2 pkt.2), ponad termin określony w §2 ust. 1,
c.
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji ponad
termin określony w §5 ust. 1 pkt. 2).
d.
Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu braków ilościowych lub jakościowych lub
wymiany uszkodzonego towaru ponad termin określony w § 3 ust. 8 niniejszej umowy,
2.
Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
3.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania,
wartość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

przewyższającego

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów
wypowiedzenia w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia w terminie 10 dni
od dnia dowiedzenia się o uchybieniu.
2. Uchybienia określone w ust. 1 mogą polegać w szczególności na opóźnieniu w realizacji zadania,
na dostarczaniu artykułów niezgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego kar
umownych a jedynie może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości umowy w razie:
a.
zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia,
2) inne:
a.
w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie
gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego.
2.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

46

a.
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON).
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy stanowią
integralną część przedmiotowej umowy.
2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) z zastrzeżeniem przepisów art.
139 – 151a w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986).
3.

Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać

w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu
na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie w sprawach
niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

egzemplarzach,

2

egzemplarze

dla

5.
Załącznikiem do umowy jest „Zestawienie kosztów zadania dla zadania nr 2” – załącznik nr
3.2 do SIWZ.
6.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.

Strony zgodnie oświadczają, iż umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.

*niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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