sprawy: ZPWŁ 272.7.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na

dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego”

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 214.000 euro
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Rozdział 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A
NIP: 7712890034
Tel.: +48 44 732 31 22
fax.: +48 44 732 31 22
e-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
www: http://www.zpwl.bip.net.pl/
Adres skrytki e PUAP: /zpwl/SkrytkaESP.
Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30
Rozdział 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń
wykonawczych w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2450).
Rozdział 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa infrastruktury informatycznej na
potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
1. Część I – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat bełchatowski - skanery
2. Część II – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat bełchatowski - macierze,
3. Część III – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat rawski – serwery, sprzęt
komputerowy,
4. Część IV – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat rawski - oprogramowanie
5. Część V – dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat zgierski,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia stanowi załącznik nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pn.: „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego”.
Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00.

3.2.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okresy, których
minimalna długość została określona dla poszczególnych elementów zamówienia w Załącznika nr
7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. Okresy udzielonej rękojmi za wady fizyczne i prawne
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3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

przedmiotu zamówienia zostaną zrównane z okresami udzielonej gwarancji jakości. Okres
gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Dostawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę
w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Kody opisujące przedmiot zamówienia (słownik CPV):
30213300-8 Komputer biurkowy
30216110-0 Skanery komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
30237200-1 Akcesoria komputerowe
48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania
48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48820000-2 Serwery
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy
PZP.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie ogranicza możliwości przekazania realizacji zamówienia w części
podwykonawcom. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia
podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, w formularzu stanowiącym
załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), część zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem firmy podwykonawcy
jeżeli jest znana w momencie składania oferty.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się określenia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogło by to doprowadzić do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektórych wykonawców jak również wskazanie norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 29 ust.
3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a
posługiwanie się wyżej wskazanymi określeniami produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zastosowanie rozwiązań równoważnych dopuszczalne jest jednakże przy
zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego rozwiązania, co oznacza, że uznane będzie każde rozwiązanie równoważne o
parametrach identycznych lub lepszych niż opisane. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie
może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do
przewidzianych w SIWZ, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Zamawiający
zastrzega również, że w treści Załącznika nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w
odniesieniu do określonych pozycji wskazał dodatkowe wymagania co do uznania
zaproponowanego produktu za równoważny. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają przesłanki do uznania za
równoważne tj. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Rozdział 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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Zamawiający określa następujące terminy realizacji zamówienia:

30 dni od dnia udzielenia zamówienia,
Termin realizacji zamówienia należy podać w dniach w pkt. 7 Formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Rozdział 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego.
5.1.

Podstawy wykluczenia:

5.1.1. Podstawę wykluczenia Wykonawcy będzie stanowiło nie wykazanie przez niego spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
5.1.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił fakultatywne podstawy wykluczenia zawarte
w art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy PZP, tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę 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 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) 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 2019 r.,
poz. 498);
5.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.2.

Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub
uprawnień w niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie.
5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż:
a)
b)
c)
d)
e)

Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Część II – 45 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część III – 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część IV – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Część V – 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Uwaga:
● W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia wartość środków
finansowych lub zdolność kredytowa do zaciągnięcia zobowiązania musi być co najmniej takiej
wysokości jak najwyższa wymagana spośród części, na które Wykonawca składa ofertę,
● Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie wartości przeliczone wg. średniego kursu PLN do tej
waluty podawanego przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych).
5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie dostawy:
a)

Część I – skanerów o wartości każdej dostawy co najmniej 4 000,00 zł netto (słownie: cztery
tysiące złotych 00/100),
b) Część II – macierzy lub serwerów z oprogramowaniem o wartości każdej dostawy co najmniej
40 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
c) Część III – serwerów z oprogramowaniem o wartości każdej dostawy najmniej 100 000,00 zł
netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
d) Część IV – oprogramowania systemowego do serwerów lub komputerów o wartości każdej
dostawy co najmniej 40 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
e) Część V – serwerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami o wartości każdej dostawy co
najmniej 120 000,00. zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
Uwaga:
● Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną w ramach jednej odrębnej
umowy.
● W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać
wykonanie dostaw pokrywających się zakresem z częściami na które składa ofertę o łącznej
wartości równej sumie wartości określonych dla części na które składa ofertę. Wartość dostaw
określona zgodnie ze zdaniem pierwszym musi zostać zrealizowana w ramach co najmniej 2
umów a maksymalną ilość umów stanowi iloczyn liczby dwa i ilości części na które Wykonawca
składa ofertę.
● Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie wartości przeliczone wg. średniego kursu PLN do tej
waluty podawanego przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych).
● Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony samodzielnie przez:
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− Wykonawcę lub
− podmiot trzeci, na którego zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej zrealizowanych
usług polega Wykonawca lub
− w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez co
najmniej jednego z tych Wykonawców,

Tym samym nie jest dopuszczalne łączne (sumowane) spełnienie wymaganego doświadczenia
przez kilka podmiotów nie będących w stanie samodzielnie wykazać spełniania warunku.
W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oferty na więcej niż jedną część zamówienia, co najmniej dwie 2 dostawy muszą być zrealizowane
przez jednego z nich, w pozostałym zakresie Wykonawcy mogą spełniać warunek łącznie.
● W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie
realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był
Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/
podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako
członka konsorcjum.
5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
5.3.1. 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.
5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie może być złożone w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego potencjał lub w postaci
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie
takiej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji
podmiotu udostępniającego potencjał.
5.3.3. Zamawiający oceni, 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 oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1
ustawy PZP.
5.3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 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.
5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
na zasobach którego polega Wykonawca, 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:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 5.3.1.
5.4.

Podwykonawstwo.

5.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
5.4.2. Wykonawca może zrealizować usługę stanowiącą przedmiot zamówienia korzystając z pomocy
Podwykonawców.
5.4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców,
jeżeli są znane w momencie składania oferty.
5.4.4. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów opisanych w pkt. 6.1.9.2.
SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
5.4.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5.4.6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.4.7. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.
5.5.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/ spółki cywilne):

5.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub Wykonawcy
wspólnie, z zastrzeżeniem uwag o których mowa w pkt. 5.2. SIWZ. Brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP musi wykazać
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy również
wspólników spółki cywilnej.
5.5.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
5.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5.5.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający
może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy konsorcjum regulującej współpracę
tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Rozdział 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
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6.1.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1.1. W celu dokonania wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, zwanego dalej Jednolitym dokumentem albo JEDZ (Załącznik nr 1A do SIWZ)w
postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór jednolitego
dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz.U. L 3/16 z 06.01.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik 1 – Instrukcje, w którym
opisano sposób wypełnienia Jednolitego dokumentu.
Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innej formie niż drogą elektroniczną(w tym również na
płycie CD lub nośniku danych) będzie uznane jako niezłożenie JEDZ i w konsekwencji będzie
powodowało konieczność zastosowania odpowiednich procedur określonych w ustawie PZP na
okoliczność niezłożenia JEDZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/
Wykonawca wypełniając JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
6.1.2. Jednolity dokument musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w odniesieniu do zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę i musi
być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
6.1.3. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie www.uzp.gov.pl w dziale
E-Zamówienia/JEDZ.
6.1.4. Całość dokumentacji postępowania przetargowego w tym wersja formularza JEDZ - załącznika
nr 1A do SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zpwl.bip.net.pl
6.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Jednolite dokumenty każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba/y
upoważnione do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.
6.1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów, podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione
do reprezentowania innego podmiotu.
6.1.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają
w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
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- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.1.8. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite
dokumenty dotyczące Podwykonawców.
6.1.9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.1.9.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu znajduje
się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
● Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
6.1.9.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
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d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
6.2.

6.3.

6.4.

w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
Zamawiający wymaga złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu;
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1.9.2. niniejszej SIWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.4.1. pkt 6.1.9.2. lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.4.2. pkt 6.1.9.2. lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
z zachowaniem terminów ich wystawienia.
6.5.

6.6.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 6.1.9.2. lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem
terminów ich wystawienia.
Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania
określone w ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm) oraz w odniesieniu do jednolitego
dokumentu – wymagania określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016) jak również w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320, z późn. zm.).
6.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.1.9., 6.2. oraz 6.4. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub wskazania, że znajdują się one
w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty lub korzysta, w celu powiedzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy PZP z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o
ile są aktualne. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
6.8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym również spółki cywilnej, dokumenty
wymienione w pkt. 6.1.9.1. SIWZ powinny być złożone przez dowolnego Wykonawcę spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę lub Wykonawców łącznie natomiast dokumenty
wymienione w pkt. 6.1.9.2. SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt. 6.4. SIWZ oraz
dokumenty o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę,
w tym także każdego wspólnika spółki cywilnej.
6.9. W przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą prześle do Zamawiającego, prócz dokumentów
określonych w punktach 6.1.1., 6.1.5., 6.1.6. również inne dokumenty wymienione w niniejszym
rozdziale, Zamawiający oceni na ich podstawie spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania bez wzywania wykonawcy do ich złożenia
zgodnie z pkt. 6.1.9. SIWZ. Wyjątek stanowi oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.2., które
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie we wskazanym punkcie określonym.
6.10. Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
6.10.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 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
udzielenia 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.
6.10.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Rozdział 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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7.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że:

7.1.1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców
na miniPortalu, w zakładce „Lista wszystkich postępowań”, „Szczegóły”. W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na które
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7.1.2. komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania oświadczeń,
wniosków (innych niż oferta wraz z załącznikami oraz zmiana lub wycofanie oferty),
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji) jako załącznik lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania dostępnym w miniPortalu.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
sytemu dostępnej na miniPortalu, której treść Wykonawca akceptuje składając ofertę
w niniejszym postępowaniu:
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-SystemuminiPortal-ePUAP.pdf).
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Ustawie PZP,
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320, z późn. zm.)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
2016 poz. 1126, z późn. zm.).
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ inne niż JEDZ, jak również
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.8. SIWZ oraz zobowiązanie wskazane w pkt. 5.3.2. są
składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem punktu
10.10. Podpisanie elektronicznego oświadczenia jak również poświadczenie za zgodność
z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego
oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Zaleca się stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES dla
dokumentów w formacie .pdf. Dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się stosowanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES.
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7.8.

Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępny na ePUAP i udostępniony również na
miniPortalu, za pomocą którego Wykonawca składa, zmienia albo wycofuje ofertę nie wymaga
podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani Profilem Zaufanym ePUAP.
7.9. Dodatkowe informacje:
7.9.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
7.9.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu
opisane
zostały
w
Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx)
oraz
Regulaminie
ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin), których treść Wykonawca
akceptuje składając ofertę w niniejszym postępowaniu:.
7.9.3 Dokumenty składane w postępowaniu muszą być sporządzone w jednym z formatów danych
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.
U. 2017 poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odti.
7.9.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji ePUAP wynosi 150 MB.
7.9.5 W momencie przesyłania przez Wykonawcę oferty za pośrednictwem ePUAP zostanie
wygenerowany komunikat wraz z identyfikatorem oferty, który Wykonawca powinien
zachować gdyż będzie on potrzebny do podejmowania czynności w postępowaniu.
7.9.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
7.9.7 ID postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na miniPortalu w zakładce „Lista wszystkich postępowań”, „Szczegóły”.
7.9.8 UWAGA: Wykonawca winien dokładnie sprawdzić poprawność przeniesienia ID postępowania
do aplikacji do szyfrowania oferty dostępnej na stornie miniPortalu, gdyż błąd w zapisie
spowoduje brak możliwości odszyfrowania i otwarcia takiej oferty po stronie Zamawiającego,
mimo pojawienia się komunikatu o poprawnym jej zaszyfrowaniu.
7.9.9 UWAGA: Pobierając klucz publiczny Wykonawca musi zapisać go na swoim komputerze bez
otwierania pliku. Pliku klucza publicznego nie wolno również otwierać gdy już jest zapisany
na komputerze Wykonawcy. Otwarcie pliku klucza publicznego może doprowadzić do jego
uszkodzenia a następnie braku możliwości zaszyfrowania albo odszyfrowania przez
Zamawiającego oferty Wykonawcy. Zapisany plik klucza publicznego można wykorzystać
jedynie do szyfrowania oferty przy pomocy aplikacji do szyfrowania oferty.
7.9.10 Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawców jest bezpłatne.
7.10. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie postępowania jest:
7.10.1. Biuro projektu: Tomasz Cieplucha e-mail: biurozwiazku@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
7.10.2. Zamówienia publiczne: Maciej Jończyk e-mail: przetargi@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
7.11. Godziny wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami: 7:30 – 15:30 (pon. – pt.).
7.12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach
określonych w art. 38 Ustawy PZP, za pośrednictwem na adresu email: przetargi@zpwl.powiatpiotrkowski.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji).
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7.13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
7.14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
Rozdział 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.
8.2.
8.3.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu.
Wadium – zasady wnoszenia, zwrotu i utraty regulują przepisy pzp: art. 45 i 46 ustawy PZP.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości:
Dla części I – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
Dla części II - 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
Dla części III – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Dla części IV – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Dla części V – 2000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),

8.4.

Wadium może być wniesione w:

8.4.1. pieniądzu;
8.4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.4.3. gwarancjach bankowych;
8.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 299).
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy numer:
Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 76 1600 1462 1838 0052 4000 0006
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
z dopiskiem: Wadium – „Dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu
pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty
z terenu województwa łódzkiego” cz. …..” (podać nr części której dotyczy) znak sprawy ZPWŁ
272.7.2020
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.5 niniejszej SIWZ, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Wadium w formie inne niż pieniądz Wykonawca wnosi w oryginale w postaci elektronicznej tj.
dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
uprawnionych do jego wystawienia tj. przez wystawcę dokumentu, poprzez załączenie go do
oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
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8.9.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno zawierać w swej treści:

8.9.1. Wykonawcę, Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji oraz gwaranta/ poręczyciela (podmiot
udzielający gwarancji lub poręczenia,
8.9.2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
8.9.3. wskazanie sumy gwarancyjnej,
8.9.4. określenie terminu ważności gwarancji
8.9.5. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie,
bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów.
8.10. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
8.11. W treści wadium złożonej w formie innej niż pieniądz nie może być zapisów stanowiących, iż
możliwe jest wycofanie gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu do
wystawcy.
8.12. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku
obcym, Zamawiający żąda, by zostało złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.13. Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt 7b ustawy PZP.
8.14. Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku
wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP.
Rozdział 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Nie przedłożenie informacji dotyczącej przedłużenia oferty lub brak reakcji na wniosek
Zamawiającego zostanie uznane za nie wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą
i zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy PZP.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
10.2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w języku
polskim, w jednym z formatów danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
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dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247) – w szczególności w formatach:
.pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odti i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10.3. Ofertę należy złożyć w oryginale opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10.4. Do oferty należy dołączyć:
10.4.1. Zestawienie oferowanego sprzętu – wzór stanowi Załącznik Nr 1A do SIWZ – Wykonawca
wypełnia tylko tę cześć zestawienia, która dotyczy Cześć Zamówienia, na które składa ofertę.
UWAGA: Zestawienie oferowanego sprzętu stanowi część oferty i nie będzie podlegało
uzupełnieniu. Brak Zestawienia oferowanego sprzętu w złożonej ofercie spowoduje jej
odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP.
10.4.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
10.4.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie określonej w pkt. 5.3.2 SIWZ – jeżeli Wykonawca
celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza korzystać
z potencjału podmiotu trzeciego,
10.4.4. oświadczenie Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, o którym mowa w pkt. 3.8. SIWZ,
w formie określonej w pkt. 7.5. SIWZ
10.4.5. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest niezbędne,
10.4.6. inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do złożenia oferty, w tym dokumenty mające
potwierdzać równoważność w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych
opisanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Tak przygotowany plik należy zaszyfrować przy użyciu aplikacji do szyfrowania oferty dostępnej
na stornie miniPortalu
10.5. UWAGA: Aplikacja do szyfrowania oferty dostępna na stornie miniPortalu może przyjąć
wyłącznie jeden plik, dlatego Zamawiający zwraca uwagę aby Wykonawcy nie próbowali
szyfrować i przesyłać kilku plików z dokumentami oddzielnie.
10.6. UWAGA: Powtórne zaszyfrowanie już wcześniej zaszyfrowanego pliku przy pomocy aplikacji do
szyfrowania skutkuje po stronie Zamawiającego brakiem możliwości odszyfrowania i otwarcia
ofert.
10.7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym, taki dokument lub oświadczenie należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
10.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku oznaczonym jako
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” w nazwie pliku oraz jego treści,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP). Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj: informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
10.9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
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zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
10.10. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia składanego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
10.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji
papierowej) dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
10.13. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w sposób jednoznacznie
identyfikujący tą osobę lub osoby.
10.14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz
zaciągania zobowiązań. W przypadku składania oryginału pełnomocnictwa w postaci
dokumentu elektronicznego Wykonawca powinien przekazać również dokumenty, z których
wynikały będą uprawnienia osób je podpisujących.
10.15. Jeśli uprawnienie do podpisania oferty wynika z określonego dokumentu np.: wyciągu
z ewidencji lub rejestru, należy oryginał dokumentu elektronicznego lub w postaci
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
załączyć do oferty. W przypadku dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane dokumenty.
10.16. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy (lider konsorcjum). Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
10.17. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawców albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza opatrzonej jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zostać przekazane
w ofercie wspólnej Wykonawców.
10.18. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie
oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
10.19. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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10.20.
10.21.
10.22.

10.23.

10.24.
10.25.

10.26.

zamówienia. Sytuacje wskazane powyżej oznaczały będą konieczność odrzucenia wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę, w tym ofert konsorcjów, z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1
ustawy PZP.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłużeniem swojej oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-SystemuminiPortal-ePUAP.pdf).
Oświadczenie woli w sprawie zmiany lub wycofania oferty winno zostać złożone w formie
określonej w pkt. 7.5. SIWZ, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być złożone zgodnie z pkt. 10.14. SIWZ.
Złożenie nowej oferty bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch
ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
UWAGA: Wycofanie oferty w przypadku chęci jej zmiany powoduje wycofanie całości oferty
a taka sytuacja implikuje potrzebę stworzenia nowego pliku archiwum zawierającego wszystkie
pliki, jakie Wykonawca zobligowany będzie złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno
te, których treść uległa zmianie, jak i te, które nie uległy modyfikacji.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofania oferty.

Rozdział 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Termin składania ofert: 08.02.2021 r. godzina 13:00
11.2. Termin otwarcia ofert: 08.02.2021 r. godzina 15:00
11.3. Otwarcie ofert zostanie dokonane przy użyciu aplikacji do szyfrowania dostępnej na miniPortalu
i nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie oferty za pomocą klucza prywatnego.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
11.7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
Rozdział 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 178 ).
12.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ ceny brutto za realizację
przedmiotu zamówienia w podziale na części, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ. Cena brutto
zostanie obliczona jako iloczyn maksymalnej ceny netto usługi i właściwej stawki VAT.
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12.3. Cena brutto będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ jak również wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
12.4. Stawka podatku VAT określana jest przez Wykonawcę w „Ofercie” zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
12.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
12.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
12.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tj. obowiązku
naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez zamawiającego), zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.8. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia
podatku od towarów i usług przez zamawiającego), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku
12.9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich
(PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
Rozdział 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) Kryterium cena brutto (KC)– stanowiące wagę 60%
Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT. W celu ustalenia
ilości punktów, jaką otrzymają poszczególni Wykonawcy zastosowany zostanie następujący
wzór:
Liczba punktów = (Cmin/Co) x 60 pkt
gdzie:
Cmin– cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium terminu realizacji dostawy (KD) – stanowiące wagę 40%
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w oparciu o zadeklarowaną termin
realizacji dostaw. Im krótszy będzie zadeklarowany termin dostaw tym większa liczba
przyznanych punktów. Minimalny termin dostaw nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę terminu dostaw krótszego niż 7 dni ofercie zostanie
przyznane 40 pkt.. Maksymalny możliwy termin realizacji dostaw wynosi 30 dni. W przypadku
zadeklarowania terminu realizacji dłuższego niż 30 dni oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z SIWZ.
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium wg następującego klucza:
1) termin realizacji dostaw wynoszący 30 dni – 0 pkt (okres maksymalny wymagany przez
Zamawiającego)
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2) termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale 29 – 20 dni – 5 pkt
3) termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale 19 – 10 dni – 20 pkt
4) termin realizacji dostaw mieszczący się w przedziale 9 – 7 dni – 40 pkt.
13.2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów
w kryteriach przyjętych w niniejszym postępowaniu. Każda część zamówienia podlega odrębnej
ocenie.
Ogólna ocena oferty będzie łączną ilością punktów uzyskanych za kryteria i zostanie obliczona
wg. wzoru:

K = KC+ KD
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takie samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem
określonym w pkt 13.2. SIWZ.
Rozdział 14. TERMIN PŁATNOŚCI
14.1. Wymagany jest termin płatności wynoszący do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
14.2. W przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych, Zamawiający może
dokonać płatności w terminie krótszym niż 30 dni.
Rozdział 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni
od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu uzyskania informacji o dniu
wyznaczonym na podpisanie umowy.
15.2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu do zawarcia
umowy będzie traktowane jako odmowa jej zawarcia.
15.3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
15.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do
dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Rozdział 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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16.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem".
Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu
zamówienia.
16.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
16.4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 5 % łącznej ceny ofertowej
brutto podanej w ofercie.
16.5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej albo w kilku
następujących formach:
16.5.1. pieniądzu;
16.5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
16.5.3. gwarancjach bankowych;
16.5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
16.5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
16.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku:
Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr konta (IBAN: PL): 22 1600 1462 1838 0052 4000 0008
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX
16.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
16.9. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
16.10. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
16.11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu wnosi się na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
16.12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wpłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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16.13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy:
16.13.1. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania
przedmiotu zamówienia,
16.13.2. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
Rozdział 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
17.1. Wykonawca, którego ofertę Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego
zgodnie z art. 94 Ustawy PZP.
17.2. Wzór umowy, zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian, stanowi
załącznik nr 11 do SIWZ.
Rozdział 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów określonych w ustawie Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI,
art. 179 – 198g.
Rozdział 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
PZP.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty
2. Załącznik 1A – Zestawienie oferowanego sprzętu
3. Załącznik nr 1B - formularz JEDZ
4. Załącznik nr 2 - wykaz usług
5. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dotyczącego braku wydania wobec Wykonawcy
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji lub ostatecznej decyzji administracyjnej
7. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
8. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu 3-ciego do udostępnienia potencjału
9. Załącznik nr 7 – Opis Przedmiotu Zamówienia
10. Załącznik Nr 8 – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
11. Załącznik Nr 9 – Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa
12. Załącznik Nr 10 – Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 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”) w zakresie zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Załącznik Nr 11 – Wzór umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
Numer sprawy: ZPWŁ 272.7.2020
Oznaczenie wykonawcy (ów)* - nazwa

NIP
Regon

Adres

Miejscowość:

Kapitał zakładowy (jeżeli dotyczy)

Nr KRS wraz z oznaczeniem sądu/nr
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej wraz z oznaczeniem organu
rejestrującego

Powiat:
Nr telefonu do kontaktów w sprawie:
Województwo:
Numer faksu na który przesyłana będzie
korespondencja w sprawie:

Wykonawca/y jest/są □ mikro, □ małym lub □ średnim przedsiębiorstwem*
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
sprawę

E-mail na który może być przesyłana
korespondencja w sprawie:
adres skrzynki ePUAP na który może być
przesyłana korespondencja w sprawie:

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (jeżeli dotyczy):
* Należy zaznaczyć odpowiednie
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W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia My/Ja, niżej
podpisani/ny, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1.

2.

3.
4.
5.

Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami oraz
wszelkie określone w niej wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia.
W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści umowy na wykonanie zamówienia, którą zobowiązujemy się podpisać w miejscu i czasie
określonym przez Zamawiającego.
Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Instrukcji użytkownika
oraz Regulamin korzystania z miniPortalu jak również Regulamin ePUAP.
Wadium zostało wniesione w formie ...................................................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym SIWZ
za następująca cenę:

Część
Zamówienia

Przedmiot zamówienia

cena netto PLN za
wykonanie całości
przedmiotu umowy

Stawka
VAT w %

Cena brutto PLN
(kol. III x kol. IV)

I

II

III

IV

V

I

dostawa
infrastruktury
informatycznej
Powiat
bełchatowski - skanery

II

dostawa
infrastruktury
informatycznej
Powiat
bełchatowski - macierze

III

dostawa
infrastruktury
informatycznej
Powiat
rawski – serwery, sprzęt
komputerowy

IV

dostawa
infrastruktury
informatycznej
Powiat
rawski - oprogramowanie

V

dostawa
infrastruktury
informatycznej
Powiat
zgierski

6.

L.p.

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez
zamawiającego), w związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku VAT:
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

Wartość usługi bez kwoty
podatku VAT

1.
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2.
3.
Uwaga: Wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego (tj. obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług przez
zamawiającego).
Uwaga: Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór
oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

7.

Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie (maksymalny termin realizacji
zamówienia wynosi 30 dni od dnia udzielenia zamówienia):

a) Część I..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach
b) Część II..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach
c) Część III..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach
d) Część IV..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach
e) Część V..................................... dni – w niniejszym punkcie należy podać termin w dniach
8.

Udzielamy gwarancji jakości na okres zgodny z określonym w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia.
9. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres
60 dni od terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy bez współudziału podwykonawców/ Oświadczamy, że
zamówienie wykonamy przy współudziale podwykonawców, w zakresie określonym w załączonym
formularzu.*
11. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr
......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja
mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)
12. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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.**

1

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).
* - niepotrzebne skreślić lub usunąć
**- 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).
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13. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty, które Zmawiający może wykorzystać na zasadach
określonych w art. 26 ust. 6 ustawy PZP w zw. z §10 rozporządzenia:
a) …………………………………………………

a)

………………………………………………

b) …………………………………………………

b)

………………………………………………

c) …………………………………………………

c)

………………………………………………

d) …………………………………………………

d)

………………………………………………

e) …………………………………………………

e)

………………………………………………

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.

………………………….
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 1A do SIWZ

Zestawienie Oferowanego Sprzętu

Część I i II zamówienia
dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat bełchatowski
Oferowany sprzęt
Producent/marka, typ

Zamawiany sprzęt

Skaner sieciowy

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Macierz dyskowa, w tym

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Procesor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Dyski twarde

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Część III i IV zamówienia
dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat rawski

Zamawiany sprzęt

System do zarządzania bazami danych

Oferowany sprzęt
Producent/marka, typ
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
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Oprogramowanie do wsparcia technicznego
do baz danych i oprogramowania do
zarządzania bazą danych

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Oprogramowanie do archiwizacji baz danych Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Stanowisko komputerowe (3 szt.), w tym

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Procesor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Płyta główna

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Dysk twardy

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

System operacyjny

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Monitor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Klawiatura

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Mysz
Producent/marka: ……………………………………….
Oprogramowanie biurowe

Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Serwer Rack 19 cali wysokość 2U TYP 1, w
tym

Producent/marka: ……………………………………….
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Typ: ……………………………………………………………..
Płyta główna

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Procesor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Dyski twarde

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Oprogramowanie systemowe serwera

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Serwer Rack 19 cali wysokość 2U TYP 2, w
tym

Płyta główna

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….

Procesor

Dyski twarde

Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
Producent/marka: ……………………………………….

Oprogramowanie systemowe serwera

Typ: ……………………………………………………………..

Licencja dostępowa użytkownika do
zasobów systemu operacyjnego serwera

Producent/marka: ……………………………………….

UTM. Rack 19 cali wysokość 1U

Producent/marka: ……………………………………….

Typ: ……………………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………………..
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Przełączniki sieciowe. RACK 19 cali
wysokość 1U (3 szt.)

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Część V zamówienia
dostawa infrastruktury informatycznej - Powiat zgierski

Zamawiany sprzęt

Oprogramowanie do backupu

Oferowany sprzęt
Producent/marka, typ
Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Stanowisko komputerowe (7 szt.), w tym

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Procesor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Dysk twardy

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

System operacyjny

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Monitor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Klawiatura

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Mysz

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Serwer, w tym

Producent/marka: ……………………………………….
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Typ: ……………………………………………………………..
Płyta główna

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Procesor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Dyski twarde

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Oprogramowanie systemowe serwera

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Macierz dyskowa NAS, w tym

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Procesor

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Dyski twarde

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

System operacyjny

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Ploter

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..

Skaner do drukowania dokumentów CAD i
GIS

Producent/marka: ……………………………………….

Skaner A3

Producent/marka: ……………………………………….

Typ: ……………………………………………………………..

Typ: ……………………………………………………………..
Skaner A4 (5 szt.)

Producent/marka: ……………………………………….
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Typ: ……………………………………………………………..
Skaner A4 szczelinowy (2 szt.)

Producent/marka: ……………………………………….
Typ: ……………………………………………………………..
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.7.2020

Załącznik Nr 2 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę na:
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”
ja /my* niżej podpisany /i* .....................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
przedkładam/my* poniższy wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:

Lp.

Nazwa i adres
podmiotu
zamawiającego

Przedmiot zamówienia potwierdzający spełnienie warunku
określonego w pkt. 5.2.3. SIWZ

Wartość dostawy
brutto [PLN]

Data wykonania Zakończenie
(dd, mm, rrrr)

Dotyczy części I

Opis dodatkowy:
1

Zamówienie obejmowało
dostawę skanerów

co

najmniej

Zamówienie

co

najmniej

Tak/Nie*

Opis dodatkowy:

obejmowało

dostawę skanerów

Tak/Nie*

Dotyczy części II

Opis dodatkowy:

Zamówienie
dostawę

obejmowało

macierzy

lub

co

najmniej

serwerów

z

Tak/Nie*

oprogramowaniem
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Opis dodatkowy:

Zamówienie
dostawę

obejmowało

macierzy

lub

co

najmniej

serwerów

z

Tak/Nie*

oprogramowaniem
Dotyczy części III

Opis dodatkowy:

Zamówienie
dostawę

obejmowało

co

najmniej

serwerów

wraz

Tak/Nie*

z oprogramowaniem
Opis dodatkowy:

Zamówienie
dostawę

obejmowało

co

najmniej

serwerów

wraz

Tak/Nie*

z oprogramowaniem
Dotyczy części IV

Opis dodatkowy:

Zamówienie

obejmowało

co

najmniej

dostawę oprogramowania systemowego

Tak/Nie*

do serwerów lub komputerów
Opis dodatkowy:

Zamówienie

obejmowało

co

najmniej

dostawę oprogramowania systemowego

Tak/Nie*

do serwerów lub komputerów
Dotyczy części IV
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Opis dodatkowy:

Zamówienie
dostawę

obejmowało

co

najmniej

serwerów

wraz

Tak/Nie*

z oprogramowaniem i akcesoriami
Opis dodatkowy:

Zamówienie
dostawę

obejmowało

co

najmniej

serwerów

wraz

Tak/Nie*

z oprogramowaniem i akcesoriami
* niepotrzebne skreślić
** Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Oświadczam/my*, że doświadczenie opisane w:
1. poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę,
2. poz. ………… wykazu jest doświadczeniem, które zostanie oddane do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my*
pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia.
Polegając na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane
w punkcie 5.3.2) SIWZ.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.
………………………
Podpis Wykonawcy
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.7.2020

Załącznik Nr 3 do SIWZ

…………………………….
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
oświadczam/y*, iż Wykonawca ……………………………………………………….……………….
□** nie przynależy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
□** przynależy do grupy kapitałowej***, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), łącznie z nw.
Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić lub pominąć.
** właściwe zaznaczyć
*** zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późń. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy
są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.

………………………
Podpis Wykonawcy
UWAGA:
● Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym
również każdy ze wspólników spółki cywilnej.
● Oświadczenia nie składa się wraz z ofertą lecz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.7.2020

Załącznik Nr 4 do SIWZ

…………………………….
pieczątka firmy
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”

oświadczam/y*, iż wobec Wykonawcy ……………………………………………………….……………….
na dzień złożenia niniejszego dokumentu wydano/nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.

………………………
Podpis Wykonawcy

UWAGA:
● W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – Wykonawca składa dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
● Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w tym również każdy ze wspólników spółki cywilnej.
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Znak sprawy: ZPWŁ 272.7.2020

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………………………….
pieczątka firmy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
oświadczam/y*, iż wobec Wykonawcy ……………………………………………………….……………….
na dzień złożenia niniejszego dokumentu orzeczono/nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
*niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.

………………………
Podpis Wykonawcy

UWAGA:
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym
również każdy ze wspólników spółki cywilnej.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

……………………………
nazwa podmiotu oddającego potencjał
do dyspozycji Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
my niżej podpisani ...............................................................................................................................................
w imieniu: ............................................................................................................................................................
(nazwa Podmiotu udostępniającego potencjał)
zobowiązujemy się do oddania następujących zasobów:
…………………………...………………………………………………………………………………….…..
(określenie zasobu)
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby wykonania zamówienia publicznego na:
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
Jednocześnie oświadczam/y, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
e) zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą: TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2021 r.
……………………………………………
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/osoby
upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
my niżej podpisani .............................................................................................................
reprezentujący wykonawców: ...........................................................................................
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku uzyskania zamówienia
publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w
celu realizacji niniejszego zamówienia.
Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zmówienia nie krócej jednak niż okres
przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem rękojmi za wady. Będziemy solidarnie odpowiadać
za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.
Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem:
...................................................................................................................................................,
1. który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdej z w/w firm z osobna:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Niniejsze
pełnomocnictwo
obejmuje
prawo
do
dokonywania
wszelkich
czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności do:
- podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,
- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych
przepisami
prawa
oraz
składania
innych
oświadczeń
w
związku
z tym postępowaniem, w tym poświadczenia kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem*,
- składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych
w postępowaniu*,
- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,
- ................................................................................................................................................................................................(określić
zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).*
2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.*

Nazwa firmy

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do udzielenia
pełnomocnictwa

Data

Podpis osoby
upoważnionej do
udzielenia
pełnomocnictwa
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*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
Uwaga:
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawców oraz muszą zostać załączone dokumentów, z których wynikło będzie to
uprawnienie
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Załącznik Nr 9 do SIWZ
PODWYKONAWSTWO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
dostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu
informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”
oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej
opisanych części zamówienia:
Lp.

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca
zamierza powierzyć Podwykonawcom

Nazwa (firma) podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić.

Miejscowość i data:………… __ __ 2021 r.
............................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 10 do SIWZ

Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO w zakresie zbierania danych osobowych
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
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”,
informuję, że:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Powiatów Województwa Łódzkiego 97300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16A;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Cieplucha – e-mail:
biurozwiazku@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę infrastruktury
informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa
łódzkiego”, znak sprawy: ZPWŁ 272.7.2020, prowadzonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, organy administracji
publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa, podmioty zewnętrzne współpracujące z
Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie dla
celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu
przetargowym;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− 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 **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

*-

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;

**- 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.

44

Znak sprawy: ZPWŁ 272.7.2020

Załącznik Nr 11 do SIWZ
UMOWA Nr …./2021
Dotyczy Części ….

zawarta w dniu ……………...2021 r. w Piotrkowie Tryb. pomiędzy:
Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego (NIP 771 289 00 34) z siedzibą:
97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza 16A, reprezentowanym przez:
1. Stanisława Cubałę – Przewodniczącego Związku,
2. Marcina Baranowskiego – Wiceprzewodniczącego Związku.
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..............................................., … Wydział Gospodarczy
KRS pod nr KRS ........................., REGON..................................., NIP.............................................., reprezentowaną
przez:
Panią/Pana .....................................................................................................*
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.
Zamawiający i Wykonawca zwani będą w dalszej części Umowy łącznie Stronami.
§1
1. Umowa niniejsza zawarta została na skutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).; dalej jako ustawa
Pzp), o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr ZPWŁ 272.7.2020 którego Przedmiotem
jest Dostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa
systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego” część ……
§2
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Dostawę (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Pzp) infrastruktury zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ
– Opis przedmiotu zamówienia (dalej także jako Sprzęt lub Przedmiot Dostawy).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznikami do SIWZ, jak również zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia ………... wraz z załącznikami, Specyfikacją Techniczną oferowanej infrastruktury
informatycznej wraz z oprogramowaniem, stanowią integralną część niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) Przedmiot Dostawy jest fabrycznie nowy i stanowi jego własność oraz że nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich;
2) Przedmiot Dostawy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych;
3) Przedmiot Dostawy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez Wykonawcę,
a podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy przez Strony, nie naruszy, ani też nie będzie stanowiło
podstawy do odwołania lub unieważnienia zobowiązania Wykonawcy, czy też innego
postanowienia Umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w § 1 ust. 1 i 2 Przedmiot Dostawy, na swój
koszt, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400, do siedziby Zamawiającego lub
innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, tj. do wskazanych przez Zamawiającego
pomieszczeń, w terminie nie dłuższym niż ….. dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
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2. Wykonawca na swój koszt zapewni osoby do wniesienia Sprzętu oraz wszelkie niezbędne środki
techniczne, w szczególności własny wózek transportowy, oraz uzgodni dostawę sprzętu z
Zamawiającym (telefoniczne lub elektronicznie poprzez e-mail) najpóźniej na 2 dni robocze przed
planowaną dostawą.
3. Z czynności dostawy Przedmiotu Umowy Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego. Protokół
Odbioru Końcowego zostanie sporządzony w trzech2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy, Zamawiającego oraz WP. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi załącznik
numer … do niniejszej Umowy.
4. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze strony Zamawiającego upoważnieni są: ………..
5. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze strony Wykonawcy upoważnieni są:
…………………………………………
6. Umowę uważa się za wykonaną w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń
przez Wykonawcę oraz przez Zamawiającego . W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad,
usterek lub innych uchybień w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności gdy Przedmiot
Umowy jest niekompletny, Strony zaznaczą w Protokole Odbioru Końcowego, że Przedmiot Umowy
został dostarczony z zastrzeżeniami, z jednoczesnym wskazaniem zakresu stwierdzonych wad i/lub
usterek. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wskazane przez Zamawiającego uchybienia/usterki
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości
Strony ustalają, że w tym okresie, tj. w okresie usuwania wad, usterek lub innych uchybień,
Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
7. W przypadku usunięcia uchybień w terminie wskazanym w ust. 6, Strony podpiszą Protokół
Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.
8. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nie zwalnia,
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, ani ich w żaden sposób nie
ogranicza.
1.

2.

3.

4.

§4
Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach stanowiących
Przedmiot dostawy na podstawie niniejszej Umowy jest oryginalne, pochodzi z legalnego źródła
oraz że jest uprawniony do dystrybucji tych wersji Oprogramowania zgodnie z wymaganiami
licencyjnymi producenta. Udzielenie licencji następuje na polach eksploatacji zgodnych z
warunkami licencyjnymi producenta Oprogramowania, w szczególności pozwalającymi na
eksploatację dostarczonych urządzeń wraz z Oprogramowaniem zgodnie z ich przeznaczeniem.
W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z tytułu
naruszenia praw autorskich do Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić
Zamawiającego z wszelkich roszczeń oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty, jak też
wszelkie wydatkowane przez Zamawiającego kwoty wynikające z tego tytułu poniesione przez
Zamawiającego, w szczególności koszty zakupu nowych wersji Oprogramowania.
W razie wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić
do toczącego się postępowania obok lub jeśli to będzie prawnie możliwe w miejsce Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty, jak też wszelkie wydatkowane przez
Zamawiającego kwoty, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu.
Licencje na Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 muszą być licencjami nieograniczonymi
czasowo i terytorialnie. Licencje muszą być fabrycznie nowe przez co należy rozumieć, że nie
zostały nigdy zainstalowane na jakimkolwiek urządzeniu, a instalacja u Zamawiającego będzie
pierwszą instalacja. Licencje muszą posiadać wszystkie przewidziane przez producenta
oprogramowania atrybuty legalności.

1.

§5
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5, udziela gwarancji jakości na całość
Przedmiotu Umowy, tj. wszystkie elementy składające się na Przedmiot Umowy.

2.

Okres gwarancji zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy wynosi:

2

w przypadku umowy zawieranej z WP należy wpisać : „w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego”.
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… miesięcy na ………………………….
... miesięcy na…………………………...
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń
przez Wykonawcę i Zamawiającego.
3.

Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach użytkowania Przedmiotu Dostawy w siedzibie
Zamawiającego lub siedzibie Powiatu którego dostawa dotyczy przez Wykonawcę lub wskazany
przez Wykonawcę autoryzowany serwis producenta Sprzętu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.

Naprawy wymagające transportu uszkodzonego Przedmiotu Dostawy do serwisu realizować
będzie na swój koszt Wykonawca za wyjątkiem dysków twardych. Wszelkie naprawy dysków
twardych będą przeprowadzane u Zamawiającego, tj. bez zabierania dysku z siedziby
Zamawiającego lub jego aktualnej lokalizacji.

5.

Wszelkie naprawy gwarancyjne nie będą powodować dodatkowych opłat za transport i dojazd.

6.

Zgłoszenia Awarii Sprzętu będącego Przedmiotem Dostawy będą dokonywane telefonicznie pod
numerem …………. lub e-mailem na adres ……………… Przez Awarię należy rozumieć wadę sprzętu
powodującą brak działania lub niepoprawne działanie Sprzętu u danego Zamawiającego,
uniemożliwiające lub utrudniającego jego użytkowanie.
Powyższe numery i adres będą dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

7.

Podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego
lub Siedziby Powiatu ……… , zapewnione będzie w czasie nie dłuższym niż do końca następnego
dnia roboczego, od momentu zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego (w sposób określony w ust.
6).

8.

Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę autoryzowany serwis producenta zobowiązany jest
do usunięcia Awarii najpóźniej w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

9.

Na dedykowanej stronie internetowej producenta Sprzętu zapewniony będzie dostęp do
najnowszych sterowników i uaktualnień Oprogramowania, realizowane poprzez podanie numeru
seryjnego/modelu urządzenia.

10. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia Awarii określonego w ust. 8, Wykonawca, na

pisemne żądanie Zamawiającego, wymieni wadliwy Sprzęt na Sprzęt równoważny (o parametrach
tych samych lub lepszych), fabrycznie nowy w terminie 14 dni od momentu upływu ostatecznego
terminu naprawy.

11. W przypadku czwartego wystąpienia Awarii tego samego egzemplarza Sprzętu będącego

Przedmiotem Dostawy, Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, wymieni wadliwy Sprzęt
na Sprzęt równoważny (o parametrach takich samych lub lepszych), fabrycznie nowy w terminie
14 dni od momentu zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

12. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy Przedmiotu

Umowy. W przypadku wymiany Sprzętu lub jego części na nowy okres gwarancji na Sprzęt lub jego
część biegnie od początku z chwilą odbioru wymienionego Sprzętu lub jego części.

13. W przypadku Awarii dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się

dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub jego odpowiedniej lokalizacji, w ramach umówionej
ceny, tj. bez ponoszenia dodatkowych kosztów, nowy dysk twardy o takich samych parametrach
lub lepszych niż dysk, w którym wystąpiła Awaria oraz dokonać jego wymiany, bez konieczności
zwrotu uszkodzonego dysku przez Zamawiającego. Uszkodzenie dysku będzie weryfikowane przez
Wykonawcę (lub wskazany przez niego serwis gwarancyjny producenta) wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego lub odpowiedniego Powiatu.

14. W okresie gwarancji Wykonawca powinien każdorazowo pisemnie informować Zamawiającego o

zmianie siedziby i numerów telefonów/adresów e-mail, o których mowa w ust. 6. Wykonawca o
zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien poinformować w formie pisemnej
niezwłocznie, w czasie umożliwiającym Zamawiającemu realizowanie w sposób niezakłócony
uprawnień wynikających z gwarancji.
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15. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
16. Zaoferowany Sprzęt jest objęty gwarancją producenta. Gwarancja, o której mowa w niniejszym

ustępie nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji udzielonej na Przedmiot Umowy przez
Wykonawcę.

17. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie, w przypadku przekroczenia

określonego w ust. 8 terminu usunięcia awarii, Zamawiający ma prawo, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, usunąć lub zlecić usunięcie awarii, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
18. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z

tytułu rękojmi za wady, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej
Umowie. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

19.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych w
stosunku do Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie, producent Sprzętu lub jego
autoryzowany przedstawiciel w Polsce, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem i gwarancją określone w Umowie. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się do
Wykonawcy będącego producentem Sprzętu lub jego autoryzowanym przedstawicielem w Polsce

§6
1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ….. złotych netto
(słownie…. ), powiększone o należy podatek od towarów i usług (VAT), tj. brutto w kwocie….. złotych
(słownie: …….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, w szczególności
takie jak opłaty celne, podatki, wszystkie koszty urządzeń, dostawy, transportu, ubezpieczenia i
opakowania oraz udzielenia licencji do korzystania z oprogramowania wraz z dokumentacją
techniczną i instrukcjami obsługi Sprzętu oraz instalacji urządzeń w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter ryczałtowy i nie będzie
podlegało podwyższeniu. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu Przedmiotu
Umowy tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego całości lub części Przedmiotu Umowy.
4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie
może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, jak też po jej wykonaniu.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
banku ……................. numer ....................................., w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia
dostarczenia – do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru
Końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć WP kopię
faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej
Zamawiającemu3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia należnych mu od Zamawiającego
wymagalnych należności Zamawiającego od Wykonawcy.
8. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w części zrealizowanej Umowy, w wysokości wynikającej z przywołanego § 7 ust. 2
Umowy.
9. W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, termin zapłaty będzie
liczony od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
3

w przypadku umowy zawieranej z WP należy wykreślić: „Wykonawca zobowiązany jest doręczyć WP kopię
faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu”
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10. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
11. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach, zakup będzie realizowany zgodnie z
mechanizmem odwrotnego obciążenia zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.).
§7
1. Jeżeli Wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy Podwykonawcami i/lub dalszymi
Podwykonawcami, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za swoje
własne działania i zaniechania.
2. Zamawiający w każdym czasie obowiązywania niniejszej Umowy ma prawo żądać od Wykonawcy
przedstawienia informacji dotyczących Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców
zawierającej: wykaz Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców uczestniczących w realizacji
Umowy ze wskazaniem: nazwy i siedziby Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, zakresu
prac lub dostaw powierzonych Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy, dane kontaktowe
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca i/lub
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca i/lub
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy zawieranej przez Podwykonawcę z
dalszym Podwykonawcą lub zmian takiej umowy.
1.

§8
W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę ze zrealizowaniem w całości i bez zastrzeżeń
Dostaw będących Przedmiotem Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 1
niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia.

2.

Jeżeli opóźnienie Wykonawcy ze zrealizowaniem dostaw będących Przedmiotem Umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu może od Umowy odstąpić w części jeszcze
niezrealizowanej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu kolejnych 14 dni od
dnia upływu terminu 30 dniowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 powyżej
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy, co do której
Zamawiający odstąpił.

4.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, niedostarczenia Sprzętu
zastępczego lub braku wymiany Sprzętu na nowy w przypadkach określonych w § 5, Zamawiający
jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej każdorazowo w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy o za każdy dzień opóźnienia.

5.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 zdanie 3
Umowy , Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2
% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

6.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 10 ust. 1,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 000
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

7.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu podjęcia naprawy gwarancyjnej
określonego
w
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§ 5 ust. 7 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1
% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
8.

Zapłata kar umownych określonych w ust. 1- 7 nie wyklucza możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody
przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

9.

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, jak również z zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.

10. Łączna wysokość kary naliczonej Wykonawcy za dane naruszenie wskazane w niniejszym

1.

2.
3.

4.

1.

2.

paragrafie nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym
mowa w § 6 ust. 1. Umowy
§9
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty całkowitego
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwotę …………… zł (słownie:
…………………………… złotych).
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na wartość określoną w ust. 1
niniejszego paragrafu, przed podpisaniem Umowy, w formie ……………………..…………….
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 151
ustawy Pzp, w następujący sposób:
1) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzeżeń,
2) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – nie później niż w terminie
15 dni od dnia upływu terminu gwarancji oraz rękojmi za wady.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie Wykonawcy
zwrócone zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy PZP, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w innej formie, zwrot powinien być dokonany w sposób właściwy dla instytucji
stanowiącej zabezpieczenie.
§10
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, przez okres realizacji oraz
trwałości Projektu, od dnia zawarcia Umowy, wszelkich informacji i danych uzyskanych od
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych
informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizowania Umowy:
1)

nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych
nośników informacji itp., które nie są związane ze zleconym zakresem prac,

2)

nie będzie zabierał, kopiował ani powielał dokumentów i danych, a w szczególności udostępniał
ich osobom trzecim,

3) nie będzie informował osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3. Za osoby trzecie, o których mowa powyżej uważa się osoby, które nie wykonują prac ani nie
świadczą usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do
informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników lub współpracowników Wykonawcy, którym
informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego, i którzy przyjęli
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Wykonawca może przekazać informacje, o których
mowa w ust. 1 powyżej Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom przy pomocy, których
realizuje niniejszą Umowę, o ile zobowiąże uprzednio Podwykonawców i/lub Podwykonawców do
przestrzegania zasad poufności określonych w niniejszym paragrafie. Za naruszenie postanowień
niniejszego paragrafu przez Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiającego jak za swoje własne działania i zaniechania.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że po otrzymaniu informacji poufnych, będzie zapobiegał ich
ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu poprzez zachowanie takiej samej staranności i
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5.
6.

7.

8.

9.

1.

troski w działaniu jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu, publikacji oraz rozpowszechnianiu
własnych informacji o podobnym charakterze.
Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich
zauważonych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.
W
przypadku
wygaśnięcia
niniejszej
Umowy
(niezależnie
od
przyczyny),
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu materiałów zawierających ww.
informacje i dane, a informacje przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich
zasobów i nośników elektronicznych.
Nie będą uznawane za poufne informacje, które:
a) są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu
bezprawnego,
b) są już znane Wykonawcy, o czym świadczą wiarygodne dowody,
c) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego,
d) zostaną przekazane Wykonawcy przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną niniejszej
Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
W przypadku, gdy dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy konieczne będzie przetwarzanie
danych osobowych, strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów
prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z
przepisów 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim Strony zawrą dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w niniejszej Umowie)
wynagrodzenia.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie stwierdzają, że postanowienia niniejszego paragrafu
nie mogą naruszać bezwzględnie wiążących przepisów prawa w tym w szczególności art. 139 ust. 3
ustawy Pzp, zgodnie z którym umowy zawarte na skutek przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
§ 11
Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) Przedmiotu Umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu
urządzenia).

2.

Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.:
1)

w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, gdzie pod pojęciem siły wyższej Zamawiający
rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne
oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie, o braku możliwości
dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,

2)

w przypadku, gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy
jakości lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje
zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

3)

gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia objętego niniejszą Umową, lub wycofano
dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie
gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia
kosztów realizacji zamówienia.
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3. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wysokości podatku VAT – jeżeli w
okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
określających stawkę podatku VAT obejmującego Przedmiot Umowy. Zmiana możliwa jest jedynie
w zakresie determinowanym zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty
brutto (kwota netto pozostaje bez zmian).
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę niniejszej Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Wszelkie istotne zmiany treści niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych
powyżej i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od przypadków
przewidzianych powyżej, Strony mogą dokonać zmiany umowy na zasadach przewidzianych w art.
144 ustawy Pzp, w szczególności gdy zmiana Umowy ma charakter nieistotny.
§ 12
1. Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
1) ze strony Zamawiającego – ………. tel. ……………….e-mail………………… fax…………………….
2) ze strony Wykonawcy – ………. tel. ……………….e-mail………………… fax…………………….
2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią,
wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej
Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie
lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności
roszczeń o odsetki. W szczególności cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy i
przysługujących Wykonawcy możliwa będzie jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego
oraz po spełnieniu przesłanek dopuszczalności cesji wierzytelności wynikających z odrębnych
przepisów.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzeń wykonawczych.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.4
5. Umowę oraz załączniki sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
Załącznik Nr ……. – Oferta Wykonawcy z dnia …..
Załącznik Nr ……. – Specyfikacje techniczne
Załącznik Nr ……. – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego

Za Wykonawcę:

Za Zamawiającego:

4

__________________________
pieczątki i podpisy:
___________________________
pieczątki i podpisy:

w przypadku umowy zawieranej z WP należy wpisać : „dla siedziby Województwa Pomorskiego”
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Załącznik numer 3 do Umowy
Protokół Odbioru Końcowego
Do Umowy numer…… z dnia
Miejsce
dostawy:

Data:
Wykonawca:
Zamawiający nazwa:
Zamawiający adres:

Nazwa zamówienia…..
Numer części zamówienia…..
W ramach, którego dostarczono:
Lp

Nazwa urządzenia

1
2
3
4

model

Nr
Jedn.
seryjny/fabryczny miary
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Ilość

Przedmiot Umowy został odebrany: bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami ¹
Zastrzeżenia: ……²
¹ Niepotrzebne skreślić
² Należy opisać zastrzeżenia stwierdzone przez Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

(data, podpis)

(data, podpis)
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