
1 

 

DZP-2621-3/2016 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie: 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na:  

„Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, 

stacje bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy oraz aparaty na 

potrzeby ZNiO” 

 
 
 

                                                           Klasyfikacja dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30213000-5 - Komputery osobiste 

30213100-6 - Komputery przenośne 

30231100-8 - Terminale komputerowe 

42991230-0 - Drukarki do biletów 

30216110-0 - Skanery komputerowe 

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe 

32552300-0 - Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych 

32552100-8 - Zestawy do aparatów telefonicznych 

32552110-1 - Telefony bezprzewodowe 
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I. Zamawiający: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich  

adres: ul. Szewska 37, 50 – 139  Wrocław  

fax. (71) 716 02 55 

www: www.oss.wroc.pl 

e-mail: znio@znio.pl 

e-mail do kontaktów w sprawie zamówienia: przemysław.kuderczak@znio.pl 

 

Adres do korespondencji: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich  

adres: ul. Szewska 37, 50 – 139  Wrocław  

fax. (71) 716 02 55 

witryna www: www.oss.wroc.pl 

e-mail: znio@znio.pl 

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.  

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) w myśl art. 39 i nast. cyt. ustawy, 

zwanej dalej ustawą Pzp.  

W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

Do przeprowadzenia postępowania stosuje się również przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oraz inne akty prawne właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu 

komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, osprzęt komputerowy oraz 

aparaty na potrzeby ZNiO” 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2016 r.  

Szczegółowe informacje o terminie realizacji zamówienia zawarte są           w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i dotyczące: 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 Pzp; 

2.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp. 

 

VI. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 

V SIWZ W OPARCIU O DOKUMENTY WYMIENIONE W ROZDZIALE VII 

1.  Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: 

 1.1 Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, 

 1.2 Przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami: 

http://www.oss.wroc.pl/
mailto:znio@znio.pl
http://www.oss.wroc.pl/
mailto:znio@znio.pl
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- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 

Nr 226, poz. 1817), 

- niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  Wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w Rozdziale 

V:  

- pkt. 2.1. – działalność nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia; 

- pkt. 2.2. - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie- 

zrealizowali:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie, poparte co najmniej dwoma 

dostawami sprzętu komputerowego o wartości 200 000.00 zł. brutto każda. 

- pkt 2.3 – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca załączy do swojej wykaz minimum trzech osób, 

które Wykonawca zamierza oddelegować do realizacji zamówienia, posiadające wymagane kwalifikacje tj. 

- 1 osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i   pracy   przy   aplikacjach 

- 2 osoba posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w pracy jako konserwator sprzętu 

komputerowego  posiadające doświadczenie w wykonywaniu nast. czynności: 

- konserwacja stacji roboczych, monitorów drukarek oraz urządzeń sieciowych ; 

- podłączanie sieci logicznej na patchpanelach i lokalizacja uszkodzeń na sieciach teleinformatycznych,  

-  konserwacja okablowania strukturalnego (okablowanie miedziane kategorii 5e i wyższej, 

okablowania światłowodowe) 

- posiadają doświadczenie w administrowaniu sieciami:  

osoby wykonujące przedmiot zamówienia obowiązane są posiadać dokument potwierdzający 

ukończenie dowolnych szkoleń i/lub zdania egzaminów dla administratorów sieci wydany przez 

uprawnioną do tego firmę lub instytucję (np. Cisco CCNA, Microsoft MCP, MCIT, Linux, itd.) 

 

Zamawiający informuje, iż dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje osób wykonujących 

zamówienie nie są wymagane do złożenia oferty natomiast będą wymagane do załączników umowy realizacji 

zamówienia. 

 

- pkt 2.4. – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna 

posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł. 

 
W przypadku, gdy kwoty zostaną wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia 

zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania, tj. 

zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

3. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do 

badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych przedmiotu zamówienia, a w przypadku pozytywnego 

wyniku tego badania do oceny według wskazanych w SIWZ kryteriów oceny ofert. 

4. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 

ustawy PZP, ocenie podlegać będzie łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez w/w 

wykonawców.  

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w pkt. 5 odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie nie ponosi winy. 

 

VII.  WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
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1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. Wzór stanowi załącznik 2 SIWZ. 

2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp. Wzór stanowi załącznik 3 do SIWZ. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale VI pkt. 2.2. SIWZ, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów – na rzecz których te dostawy zostały wykonane (wykaz należy 

sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dowody 

potwierdzające, że wymagane dostawy w nim ujęte zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

Dowodami o których mowa w punkcie 4 są:  

1) poświadczenie,  

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1.  

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa 

w punkcie 4 powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 

których mowa powyżej. 

 

UWAGA: W związku z określeniem w Rozdziale VI pkt 2.2 SIWZ zakresu dostaw koniecznych do 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca 

obowiązany jest w ww. wykazie podać informacje o wykonanych usługach zapisanych w ust. 4.1 

SIWZ. 

 

5. Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie z ramienia wykonawcy z podaniem ich uprawnień i 

czynności jakie będą wykonywać w ramach realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ. 

6. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca ubezpieczony jest od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymogami 

zawartymi w Rozdziale VI pkt 2.4. SIWZ. 

7. Wykonawca załączy do swojej oferty, oświadczenie podmiotu trzeciego o dysponowaniu odpowiednim 

potencjałem osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z wymogami 

zamawiającego i przekazaniu potencjału osobowego na rzecz wykonawcy do realizacji zamówienia.  

8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy, Pzp. tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej.  Wzór stanowi Załącznik nr 8  do SIWZ. 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 

ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z 

zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 

bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

W powyższym przypadku Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu/-ów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego 

zamówienia. 
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Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp istniejących między przedsiębiorcami, w celu 

ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp istniejących między przedsiębiorcami, na ich 

zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz 

wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt.2.8 niniejszego rozdziału. 

 

VIII. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty 

wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na 

niego wymienione w rozdz. VII oraz oświadczenie z art. 24 uPzp, natomiast dokumenty wymienione 

w pkt. 2 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające 

ofertę spełniają je łącznie. W przypadku warunku udziału w postępowaniu określonym w rozdz. V pkt 2.2. 

dla posiadania wiedzy i doświadczenia) dopuszcza się łączenie w ten sposób, iż każda z opisanych tam 

dostaw, w całości, winna być wykonana przez jednego z wykonawców składających ofertę wspólną. 

2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:  

1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;  

3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 uPzp (zał. nr 3 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument, 

wymieniony w pkt 1, 2, 3 i 7 rozdziału VII; 

4) partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-4 

uPzp. 

5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

IX. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. 

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje 

się do przepisów określonych w § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

1. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

X.  INFORMACJE PROCEDURALNE O ZAMÓWIENIU 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje 

zamówienie. 

4. Zamawiający żąda wskazania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek wybranemu wykonawcy, na realizację zamówienia. 

10. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego. 
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XI.  UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBU 

PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 

1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

2. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza 

zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie. 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faxem.  

4. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem, na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca winien 

złożyć osobiście w kopercie lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Droga faksowa jest niedopuszczalna. 

6. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 4 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca – zachowując formę pisemną, tj. dostarczenie wyjaśnień w zamkniętej kopercie drogą 

pocztową lub osobiście – może również dodatkowo przesłać drogą faksową lub mailową w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są: 

W sprawach dotyczących procedury przetargowej: Pan: Przemysław Kuderczak  e-mail: 

przemysław.kuderczak@znio.pl tel. 71 335 64 98 

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan: Marek Adamczyk – e-mail: 

michal.kisiel@znio.pl 
 

Adres do korespondencji listownej: Zakład Narodowy im. Ossolińskich  

adres: ul. Szewska 37, 

50 – 139  Wrocław  

 

XII. WADIUM/ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia wadium. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Formularz Oferty wraz z załącznikami tj. oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w 

rozdziale VII SIWZ oraz załącznikami od 2 do 7. Zamawiający przyjmuje, iż złożenie oferty 

oznacza akceptację minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego. Wykonawca winien 

sporządzić ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na 

komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym 

atramentem. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy (lub Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania wykonawcy(ów) umocowanych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. Umocowanie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

mailto:przemys�aw.kuderczak@znio.pl
mailto:michal.kisiel@znio.pl
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i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

5. Składane dokumenty załączone do oferty powinny być w formie oryginałów (m.in. wszelkie 

oświadczenia i pełnomocnictwa oraz dokumenty przygotowywane na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ) albo, jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

(lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy umocowane są dwie lub więcej osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, z których zasobów będzie korzystał wykonawca, a które będą brały udział w realizacji 

zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

ofertę. 

9. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 

10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem, ponosi Wykonawca  

z uwzględnieniem art. 93 ust.4 uPZP. 

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę 

klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności o kreślając, w jaki sposób zostały 

spełnione przesłanki o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którymi tajemnice przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, 

jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

 

a. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca 

wartość gospodarczą. 

b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej. 

c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej 

(jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

12. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

 - nazwą, adresem Wykonawcy, 

 - nazwą, adresem Zamawiającego oraz adnotacją: 

 

Przetarg nieograniczony na:  

„Dostawa wraz z obsługa serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, PC, Monitory, 

osprzęt komputerowy oraz aparaty na potrzeby ZNiO” 

Nie otwierać przed 15 marca 2016 r. godz. 10:30 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

przed terminem składania ofert. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

16. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców określonych w art. 24. Ustawy 

Pzp. 

17. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 

3; 
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c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie 

zaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;     

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r. do 

godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich adres: ul. Szewska 37, 50 – 

139  Wrocław pokój 102 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pok. 

213 bud. Starej Plebanii ZNiO ul. Nankiera 17 we Wrocławiu. 

3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania koperty zewnętrznej oferty, Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 

4. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- zbadanie nienaruszalności ofert, 

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, 

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 

5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający prześle wykonawcom, którzy nie 

byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

6. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert 

oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium. 

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

XVI.  SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY  

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (zał. nr 1 do SIWZ). 

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

a) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

b) sposób obliczenia ceny: za cenę brutto oferty, przyjmuje się ostateczną sumaryczną wartość przedmiotu 

zamówienia brutto tj. całość dostawy rozumianej jako sumę wszystkich składników zamówienia 

Wykonawca winien dokonać obliczeń ceny wg opisów znajdujących się w tabelach kalkulacyjnych 

zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

c) cena brutto oferty powinna zawierać koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).  

d) ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę brutto. 

3. Podane ceny są obowiązujące w całym okresie ważności oferty. 

4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

5. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Zostanie wprowadzona do 

umowy jako obowiązująca  strony przez cały okres realizacji zadania. 

UWAGA! Dokładność dwóch miejsc po przecinku, w celu uniknięcia pomyłek rachunkowych należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 

towarów i usług (Dz. U z 2005r.,  Nr 95 poz. 798 Rozdział 4 § 8 pkt.6) I tak kwoty wykazane zaokrągla się 

do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza.  

 

XVII. KRYTERIUM OCENY OFERT   

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1  Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 
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1.2  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, 

które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie kryterium. 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 

4. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:  

  Cena – 80 %, warunki serwisu 20% 

5. Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób.: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 80% 80 punktów 

2)  Warunki serwisu 20% 20 punktów 

6. Zasady oceny kryterium 

1) . Kryterium 1 "Cena" (C). 

 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

 

Najniższa oferowana cena brutto 

Cena = ----------------------------------------------------------- x 80 % x 100 pkt 

cena badanej oferty brutto 

 

2) Kryterium ”warunki serwisu” (Ws) 

Oferta Wykonawcy zostanie oceniona w następujący sposób: 

- za zaoferowanie czasu reakcji od 13 do 24 godzin od momentu powiadomienia– 5 punktów. 

- za zaoferowanie czasu reakcji od 10 do 12 godz. od momentu powiadomienia – 20 punktów. 

7. Zamawiający oceni ofertę merytoryczną dla każdego Wykonawcy w każdym z powyższych 2 

kryteriów przyznając w każdym z nich pkt w skali opisanej w odpowiednim kryterium. 

8. Wyniki działań matematycznych, w ramach wyliczenia punktacji w tym kryterium, będą zaokrąglane 

do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Najkorzystniejszą będzie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 

Pi = Pi (C) + Pi (M) 

gdzie:  

PiPi iloilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za wszystkie kryteria; 

Pi(C) iloilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Pi(M) iloilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "warunki serwisu"; 

10. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą, tj. 

uzyskała największą liczbę punktów.  

11. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

13. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP, (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek) a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6) 

ustawy PZP zostanie przez Zamawiającego odrzucona.  

14. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

 

XVIII. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
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1.1. oczywiste omyłki pisarskie; 

1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 

1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

2. Dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe, poprawione przez Zamawiającego, to omyłki polegające na 

błędnym wyniku działania matematycznego wynikającym z dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia. Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto podaną przez Wykonawcę. 

Uwzględniając powyższe założenie Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia, 

sumowania). 

 

XIX. PROJEKT UMOWY, ZMIANY UMOWY. 

1. Jako odrębny załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, który określa warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia publicznego. 

2. Zmiany w treści umowy mogą dotyczyć jedynie: 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych pozycji przedmiotu zamówienia, w 

takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone proporcjonalnie do 

ilości zamówionych elementów.  

b) Zamiana osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 

c) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki 

podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od 

wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie 

kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy. 

d) Zmiany terminu realizacji zamówienia, jednakże zmiana nie może przekraczać określonego w SIWZ 

miesiąca tj. 15 dni od pierwotnie planowanego zakończenia zamówienia dla danej części dostawy. 

e) Inne zmiany korzystne dla Zamawiającego ze względu na realizację zamówienia oraz prowadzonego 

Projektu Systemowego. 
Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej (aneks do umowy). 

XX. WYBÓR OFERTY I PODPISANIE UMOWY 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1.1 Odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych, 

1.2 Spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, 

1.3 uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru .  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o: 

2.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano  

i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert. 

2.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

2.4 Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w 

Rozdziale XX ppkt 2.1 SIWZ również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się 

wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) przed podpisaniem umowy, Wykonawcy 

zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku, gdy zostaną spełnione przesłanki art. 94 ust 2 

ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu. 

6.  Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia. 

7. Umowa podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

c)  jeżeli zmian w umowie dokonano z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 
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XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY, 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

Wykaz załączników 
1. Formularz Ofertowy (zał. nr 1).  

2. Wzór oświadczenia – art. 22 Pzp (zał. 2)  

3. Wzór oświadczenia – art. 24 Pzp (zał. 3). 

4. Wykaz dostaw – (zał. 4). 

5. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 i 5a) 

6. Wykaz osób (zał. 6) 

7. Projekt umowy (zał. 7) 

8. Oświadczenia grupy kapitałowej. 

 

Wrocław, dnia 4.03.2016 r.   

 

Zatwierdził: 

 

 


