SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO LABOLATORIUM
CYBERSECLAB PODZIELONA NA CZĘŚCI:
CZEŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW
CZĘŚĆ II: DOSTAWA MONITORÓW, PRZENOŚNYCH ROUTERÓW,
BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ
ADAPTERÓW USB-RS-232

NR SPRAWY ZP-11-15-CYBERSECLAB

ZATWIERDZAM

.........................................
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
Tel. 261 885 555, fax. 261 885 589
Strona internetowa www.wil.waw.pl
NIP: 524 030 70 48

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na Część I zamówienia opisaną w
załączniku Nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I Dostawa
laptopów” lub/oraz na Część II zamówienia opisaną w załączniku Nr 6a do SIWZ „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dla Część II Dostawa monitorów, przenośnych routerów,
biurowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz adapterów USB-RS-232”. Wykonawca może
złożyć oferty częściowe na jedną dowolną lub dwie części zamówienia.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
c) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 30213100-6, 30230000-0,
30231300-0, 30213000-5, 48900000-7, 32522000-8.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Laboratorium Cyberseclab.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:
Część I – dostawa laptopów:
- 4 szt. laptopów typu A,
- 10 szt. laptopów typu B,
- 4 szt. filtrów prywatyzujących,
- 2 szt. replikatorów portów do laptopa typu A,
- 1 szt. laptopa typu C.
Część II - Dostawa monitorów, przenośnych routerów, biurowych urządzeń wielofunkcyjnych
oraz adapterów USB-RS-232:
- 10 szt. monitorów,
- 10 szt. UPS,
- 2 szt. przenośnego routera WLAN LTE,
- 2 szt. adaptera USB –RS-232,
- 2 szt. biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.
4. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 6 i 6a do specyfikacji w
„Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. Załącznik nr 6 i 6a jest jednocześnie
formularzem cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwiają
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Zamawiającemu sprawdzenie poprawności
rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją.
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5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy – wcześniej nie
użytkowany – wolny od wad, technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i
uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem
systemowym i wymaganymi licencjami oraz pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek
UE.
6.

7.

8.

Zamawiający, ze względu na potrzeby realizowanego projektu, użył w załączniku nr 6 do SIWZ
„Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” nazwy własne dla oprogramowania (np.
system operacyjny Windows i Mac OS, pakiet oprogramowania MS Office z min. Word Excell,
PowerPoint, OutLook). Zamawiający wymaga dostarczenia dokładnie określonego
oprogramowania i nie dopuszcza w tym zakresie rozwiązań równoważnych. Parametry
zamawianego oprogramowania zostały tak dobrane, aby można było w nim realizować
specyficzne i niszowe zadania wynikające z przeznaczenia laboratorium.
Dla pozostałego przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 6 do SIWZ
„Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” użyte nazwy urządzeń i materiałów należy
rozumieć jako
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza dla tego przedmiotu możliwość zaoferowania równoważnego
przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna
oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich
samych lub zbliżonych (lecz nie gorszych) do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz
oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest
to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu
referencyjnego cechy i parametry. Nazwę producenta i oznaczenie produktu oferowanego w
kolumnie II „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wypełniają WSZYSCY
Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca
dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego
porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu Południowym (05-130),
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami
jakościowymi dla przedmiotu zamówienia,
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas dostarczania przedmiotu zamówienia,
d) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy,
rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego
zamówienia,
e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w języku polskim dokumenty gwarancyjne,
instrukcje obsługi, schematy i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu
zamówienia dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go
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przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich,
patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.
9.

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia (zakres), której realizację powierzy
podwykonawcy (pkt 4 a załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku braku takiego oświadczenia,
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawców. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie
za zgodą Zamawiającego.

10. Wymagania dotyczące gwarancji:
a) Dla Części I wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy.
b) Dla Części II wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące z wyłączeniem pozycji dla
monitorów, gdzie wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy.
c) Wykonawca gwarantuje przez pełen okres gwarancji sprawne i bezawaryjne działanie
prawidłowo zainstalowanych elementów elektronicznych.
d) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą
starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia, w terminie do 7 dni kalendarzowych.
e) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane
przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z
udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą.
f) Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń.
11. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery
B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci
cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i
usług teleinformatycznych, Projekt Nr POIG 02.03.00-14-106/13.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia maksymalnie do 30 listopada 2015 roku.
V.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
- Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. b) jeżeli Wykonawca:
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w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej jedną dostawę
obejmującą swym zakresem dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. dostawę
sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 230.000,00 zł brutto oraz załączy
dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Podstawowymi dowodami są:
- poświadczenia pochodzące od wystawcy dokumentu określające prawidłowość wykonanych
dostaw z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, może złożyć oświadczenie o należytym wykonaniu dostaw.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wymienionych
dowodów.
Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, iż musi wynikać z
jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wyznaczony na dzień zakończenia realizacji
zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą się zdolnością do należytego
wykonania zamówienia, o której mowa w art. 22 ust.5 ustawy Pzp.

3.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy może polegać na wiedzy i
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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, iż będzie dysponował 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 – załącznik nr 4
do SIWZ.
Odwołanie się do zasobów innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, że
Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.
Nie jest dopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia dokumentami
podmiotu trzeciego, jeżeli podmiot ten nie będzie brał udziału w wykonaniu zamówienia.
4.

Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt VI. 1 lit. b), VI. 3 lit. a) i b) SIWZ.

5.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 3, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

8.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp łącznie. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia określony w 1 b) zostanie
uznany za spełniony gdy przynajmniej jeden Wykonawca wykaże że posiada wymagane
doświadczenie (t.j. wykonał jedną dostawę). W przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia nie posiadają wymaganego doświadczenia mogą polegać na
doświadczeniu podmiotów trzecich z wyznaczeniem, że doświadczenie podmiotu trzeciego
musi być co najmniej takie jak wymagane w tym punkcie SIWZ (t.j. należy wesprzeć się
podmiotem trzecim, który zrealizował 1 dostawę).

9.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na
podstawie złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentów oraz
oświadczeń.

10. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.
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11. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
VI.

1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru z zał. nr 2 do SIWZ (oryginał).
b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli
Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) –
załącznik nr 4 do SIWZ.

2.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie.

3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ.
b) 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Jeżeli Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) – nie mogą złożyć odrębnych ofert, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do
SIWZ.

4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3. b), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIU
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe
b) faksem na numer: 261 885 589
c) droga elektroniczną: kancelaria@wil.waw.pl

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

4.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5.

W przypadku wezwania Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, obowiązuje
forma pisemna, tzn. dokument należy złożyć w formie oryginału.

6.

Zamawiający nie przewiduje żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.

7.

W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Agnieszką Zawadą.

8.

W sprawie dotyczącej przedmiotu zamówienia należy porozumiewać się z p. Bartoszem
Jasiulem.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytań i odpowiedzi
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 8
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROJEKT NR POIG 02.03.00-14-106/13
„Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”.

wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie
internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
wyjaśnienia Zamawiającego.

3.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.

4.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg tego terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z przedstawionym dokumentem, z którego wynika umocowanie prawne
osoby podpisującej ofertę (odpis z KRS lub wyciąg z rejestru).

4.

Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y)
upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis).
Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. Złożenie
kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie jest
wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia. Zgodnie z przepisami pełnomocnik do
odwołania winien przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy (oryginał) lub
wierzytelny odpis pełnomocnictwa (poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) - art. 89
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Kpc. Poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem dokonuje notariusz (art. 96 pkt 2 ustawy
Prawo o notariacie).
5.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6.

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.

Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

8.

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w
sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np.
umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć uzasadnienie objęcia
informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty
uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni część utajnioną bez
oceny skuteczności zastrzeżenia.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty - wzór zał. nr 1 do SIWZ. Załącznik należy wypełnić we wszystkich
wymaganych (pustych) miejscach;
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru - wzór zał. nr 2 do SIWZ;
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
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załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór zał. nr 7
do SIWZ.
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącym
braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 3
do SIWZ;
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
f) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo informacja
o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej -wzór zał. nr 5 do SIWZ.
g) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wzór zał. nr 6 i/lub 6a do SIWZ.
h) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy ul.
Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 30.10.2015 r. do godziny 12:30.
2.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:
„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego do Laboratorium Cyberseclab,
nr postępowania ZP/11/15/CYBERSECLAB. Nie otwierać przed 30.10.2015 r. godz. 13.00
Oferta dotyczy Części …………”

3.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywane powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu
Południowymw sali nr 101, w dniu 30.10.2015 r. o godz. 13:00.
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2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

3.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

4.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny wniosek
Wykonawcy informację z otwarcia ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do
czasu jej złożenia.
2.

Obliczenie ceny oferty określają formuły „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”
(załącznik nr 6 i 6a do SIWZ).

3.

W „Formularzu ofertowym” należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość
VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie) dla każdej części zgodnie z załączonym
„Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 6 i 6a do SIWZ).

4.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych kraju Wykonawcy składającego
ofertę.

5.

W przypadku rozliczenia w walutach obcych kraju Wykonawcy składającego ofertę
Zamawiający dla porównania cen ofert przeliczy walutę obcą według kursu sprzedaży waluty
ogłoszonego w Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut obcych Narodowego Banku
Polskiego z dnia otwarcia ofert zamieszczonego na stronie internetowej:
http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html oraz uwzględni w cenie należny podatek od towarów
i usług (VAT) oraz należne cło, które stanowią koszt Zamawiającego.

6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia rozliczenia dokonywane
będą z ich pełnomocnikiem.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1.

2.

3.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone.
Oferty dla każdej części zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria oceny ofert:
a) cena (zł) – waga 95 %,
b) termin realizacji – waga 5%.
Zasady oceny kryterium dla każdej z części:
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a) „cena”, oznaczony: C:
w przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikająca z działania:
Nco
C=(
) × 95 pkt
Cob
gdzie:
Nco – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Cob – cena oferty badanej w danej części.
b) „termin realizacji”, przedstawia poniższa tabela:
L.p.
1.
2.
UWAGA

Termin realizacji dostaw
Zaproponowany termin do
23.11.2015 r.
Zaproponowany termin od
24.11.2015 r. do 30.11.2015 r.
Maksymalna liczba punktów: 5

Wartość w punktach
5 pkt
0 pkt

4.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie
oceny ofert dla każdej części.

5.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę dla danej części (spośród niepodlegających
odrzuceniu), która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach poszczególnych, wyżej
wymienionych kryterium oceny ofert.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta dla danej części odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i SIWZ kryterium wyboru.
2.

O odrzuceniu ofert/y oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZPN, na własnej stronie internetowej oraz w swojej
siedzibie.

4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.

5.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
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XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1.

Przedmiot umowy.
a) Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.), nr sprawy ZP/11/15/CYBERSECLAB, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania „Dostawę sprzętu komputerowego do Laboratorium Cyberseclab Część
…", zgodnie ze złożoną ofertą z dn. …... r.
b) Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa sprzętu komputerowego do Laboratorium,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy – „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia”.
c) Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy – wcześniej
nie użytkowany – wolny od wad, technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w
zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z
zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami oraz pochodzić
z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE..
d) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami
jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas dostarczania przedmiotu zamówienia.
f) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy,
rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
g) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi,
schematy w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu
zamówienia dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go
przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich,
patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

2.

Termin wykonania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, własnym transportem do siedziby Zamawiającego, w cenie
zapłaty o jakiej mowa w § 4. ust. 1, przedmiot umowy określony w § 1, w terminie do:
………………….
3.

Warunki odbioru:
a) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego na adres: Wojskowy
Instytut Łączności, ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe w terminie wskazanym
w pkt 2.
b) O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub
faksem, osobę upoważnioną przez Zamawiającego, co najmniej z wyprzedzeniem 3 dni.
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c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, w dni robocze, w godz. 8.00 – 14.00.
d) Zamawiający zobowiązany jest do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu
zamówienia niezwłocznie po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności
wymaganych umową.
e) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami
zawartymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” lub posiada wady określone w
pkt 6 b), Zamawiający odmówi przyjęcia wadliwej części przedmiotu zamówienia, a
Wykonawca niezwłocznie odbierze ten przedmiot zamówienia i poniesie koszty z tym
związane. Wykonawca dostarczy przedmiot zgodny z wymaganiami zawartymi w
„Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” w terminie 7 dni od dnia nieprzyjęcia przez
Zamawiającego wadliwej część przedmiotu zamówienia.
f) Z przyjęcia przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli stron. Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej: datę
dostarczenia, adres siedziby Wykonawcy, numer umowy oraz informację o zgodności
dostarczonego asortymentu z wymaganiami niniejszej umowy.
g) Protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez zastrzeżeń do stanowi potwierdzenie
realizacji umowy i jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
h) Data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgodnie z przedmiotem zamówienia
zawartym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowi jednocześnie datę
zakończenia realizacji umowy.
4.

Warunki płatności:
a) Całkowitą cenę dostawy określa się na kwotę netto: ..................... zł (słownie złotych:
.............................. ) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje kwotę:
brutto:……………zł (słownie złotych:……………………).
b) W cenę netto, o której mowa w ust.1, wliczone są wszelkie opusty, rabaty, cła, marże oraz
koszty związane z opakowaniem, transportem, załadunkiem, rozładunkiem i
przemieszczeniem ze środka transportu pod adres wskazany przez Zamawiającego.
c) Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot zamówienia zostanie zapłacone z
rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania faktury. Termin uważa się za dochowany, jeżeli obciążenie
rachunku Zamawiającego nastąpi do ostatniego dnia terminu płatności.
d) W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności będzie
liczony od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego.
e) Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
w Legionowie otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 524-030-70-48.
f) Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
w ................ otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ............................

5.

Kary umowne:
a) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną:
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- w wysokości 0,5% ceny brutto nie zrealizowanej części przedmiotu zamówienia z tytułu
nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;
- w wysokości po 1% ceny brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, licząc od 8 dnia od zgłoszenia naprawy gwarancyjnej;
- w wysokości 10% ceny brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od kar umownych za opóźnienie w dostarczeniu
przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń naliczanych w sposób określony w ust. 1.
Potrącenia dokonywane będą przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
c) Wykonawca oświadcza, że ta zgoda nie jest obarczona żadną wadą oświadczenia woli.
d) Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
e) Jeżeli przerwanie wykonania umowy nastąpi w wyniku zadziałania „siły wyższej”, określonej
w pkt 10 lit. d) Strony nie są uprawnione do naliczania kar umownych.
6.

Gwarancja i rękojmia:
a) Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny z cechami
określonymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” i udziela gwarancji na okres
……. miesięcy. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca
przejmie te prawa.
b) Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie
zamówienia. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot
zamówienia:
- stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osób trzecich,
- ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie
ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo dostarczono go w stanie
niekompletnym lub uszkodzonym.
c) Zamawiający korzysta z uprawnień gwarancyjnych z tym, że Wykonawca w okresie gwarancji
wymienia na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego dostarczony wadliwy przedmiot
zamówienia na wolny od wad.
d) Termin wymiany, o której mowa w pkt c) nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych licząc
od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, dokonanego w formie pisemnej, pocztą
elektroniczną lub faksem.
e) W przypadku konieczności sprowadzenia przedmiotu zamówienia lub jego części z zagranicy
istnieje możliwość wydłużenia terminu wymiany jednak nie dłużej niż 30 dni, po uprzedniej
pisemnej akceptacji Zamawiającego.
f) Wykonawca w przypadku, o którym mowa w pkt c), dostarczy wymieniony przedmiot
zamówienia w miejsce i o czasie wskazanym przez Zamawiającego.
g) Wszelkie naprawy powinny być dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu
zamówienia, jeżeli umożliwia to rodzaj niesprawności i technologia naprawy.
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h) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i w pełnym zakresie naprawienia wszystkich
szkód powstałych w wyniku dostarczenia, instalacji lub wadliwego działania dostarczonego
przedmiotu zamówienia.
7. Postępowanie reklamacyjne:
a) W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży
niezwłocznie reklamację u Wykonawcy.
b) Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na złożoną reklamację,
najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej złożenia, a po bezskutecznym upływie
terminu, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
c) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami
zawartymi w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, Wykonawca niezwłocznie
odbierze przedmiot zamówienia i poniesie koszty z tym związane.
d) Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie zwalnia go od odpowiedzialności
z tytułu szkody, jaką poniósł Zamawiajacy w związku z otrzymaniem przedmiotu zamówienia
niespełniającego wymagań „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” lub przekazanego
po terminie określonym w pkt 2.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a) Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości
przedmiotu umowy brutto tj. ………….. zł (słownie:…………………..), które to Wykonawca
wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
b) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt a), służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
c) Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyć także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie tych roszczeń
stanowi 30% wysokości zabezpieczenia.
d) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt a), może być wniesione wg wyboru Wykonawcy,
w następujących formach:
- Formie pieniężnej;
- Poręczeniach bankowych;
- Gwarancjach bankowych;
- Gwarancjach ubezpieczeniowych;
- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
e) Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w pkt a), Wykonawca wniesie w formie pieniężnej, to
wpłaca je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, tj. ING Bank Śląski
S.A. nr 89 1050 1012 1000 0023 5787 1413.
f) Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym.
g) Zamawiający, jeżeli nie zachodzi przypadek wskazany w pkt b), zwraca zabezpieczenie
wniesione w formie pieniężnej z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
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którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
h) W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt d), za zgodą Zamawiającego.
i) Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysokości.
j) Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy lub rozwiązania umowy i uznania
jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, zwraca zabezpieczenie zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt g).
k) Kwota, o której mowa w pkt c), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub w razie stwierdzenia wad podczas przeglądu
gwarancyjnego, po ich usunięciu.
l) Zwrot zabezpieczenia następuje w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru
bez zastrzeżeń, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z pkt 5 niniejszej umowy. W
przypadku wystąpienia ww. przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu
przez Wykonawcę należności, o których mowa w pkt 5 lub potrąci należności z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
m) Zabezpieczenie wykonania umowy, złożone w formie innej niż w formie pieniężnej, powinno
mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku
niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego przedłużenia
terminu ważności złożonej gwarancji.
9. Zmiany umowy:
a) Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu Stron w
formie aneksu, pod rygorem nieważności.
b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Strony dokonują rozliczenia zrealizowanej
części dostawy.
c) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującej
sytuacji:
- Strony ustalają możliwość zmiany modeli urządzeń, wyposażenia i materiałów wchodzących
w skład przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy, pod warunkiem:
- wycofania ich z produkcji oraz zastąpienia tożsamym lub nowocześniejszym
asortymentem o lepszych rozwiązaniach i parametrach techniczno-eksploatacyjnych,
korzystniejszych dla Zamawiającego;
- koniecznością ich zmiany, spowodowaną przyczynami technicznymi, których nie można
było przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy.
d) Zmiany do umowy nie mogą powodować:
- wzrostu ceny netto całości zamówienia, a także cen jednostkowych netto;
- terminu wykonania zamówienia;
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- poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, wynikających w szczególności
z konieczności zakupu innego, nieplanowanego asortymentu niezbędnego do
wykorzystania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.
e) Przez tożsame urządzenia, wyposażenie i materiały zaproponowane przez Wykonawcę, Strony
uznają takie, które charakteryzują się co najmniej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi
takimi samymi jak wyspecyfikowane w przyjętej przez Zamawiającego najkorzystniejszej
ofercie o nowocześniejszych rozwiązaniach technicznych.
f) W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu
spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego
może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych,
korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie
producenta o wycofaniu z produkcji modelu objętego umową przedmiotu zamówienia.
g) Zmiany określone w pkt c), muszą być dokonane z zachowaniem formy pisemnej poprzez
podpisanie aneksu do umowy.
h) Podstawą dokonania zmian określonych w pkt c) jest pisemne oświadczenie Wykonawcy,
zawierające merytoryczne uzasadnienie konieczności tychże zmian, zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego.
10. Odstąpienie od umowy:
a) Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania
informacji o tym, że:
- nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dostarcza przedmiotu zamówienia, pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego,
- Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia nie odpowiadający cechom określonym
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”,
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
b) Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez
jego kooperantów.
c) Jeżeli skutki wystąpienia stanu „siły wyższej” trwają dłużej niż 14 dni, Strony postanawiają, że po
upływie tego terminu odstępują od umowy.
d) Działanie „siły wyższej” definiuje się jako niezależne od Stron umowy zaistnienie
niesprzyjającego zdarzenia losowego (pożar, powódź, katastrofa budowlana, skutki innych
katastrof wiążących, zagrożenie życia ludzi, zagrożenie skażeniem środowiska, utratą mienia lub
poniesieniem znacznych strat materialnych itp.) lub szeregu takich zdarzeń, upoważniające Strony
do przerwania dalszej realizacji umowy. Wystąpienie „siły wyższej” musi zostać
udokumentowane poświadczeniami właściwych organów.
11. Wierzytelności:
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO19
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROJEKT NR POIG 02.03.00-14-106/13
„Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”.

Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia bez pisemnej zgody Zamawiającego
przysługujących z niniejszej umowy wierzytelności, jak również do nieobciążania jej zastawem.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Ustawy Pzp przysługują 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.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XX. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Zobowiązanie innych podmiotów.
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw.

Podpisy:
Przewodniczący

Krzysztof Łysek

......................................

Sekretarz

Agnieszka Zawada

…………….…….……

Członkowie:

Katarzyna Juras

…………….…….……

Paweł Wiśniewski

…………….…….……

Piotr Jarosiński

…………………………

Bartosz Jasiul

…………………………
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................

Formularz ofertowy
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ........................................................................................................................................,
Siedziba: ......................................................................................................................................,
(nazwa i siedziba Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie należy
wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie dane
Pełnomocnika)
Nr telefonu/faksu: .......................................................................................................................,
Internet: http:// .............................................................................................................................,
e-mail: .................................................@.....................................................................................,
REGON .........................................................; NIP ...................................................................,
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:
......................................................................................................................................................
Zamawiający:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze Południowe
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie ……………………………..……….
na dostawę ………………………………………………..……………………………………..
Część …… tj.:
…………..………………………………………………………………………………………………..
nr postępowania ………………………………………………………...………………..………………
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 6 i/lub 6a* do SIWZ
za kwotę:
Wartość zamówienia (należy wypełnić dla części, dla której Wykonawca przedkłada ofertę, w
przypadku oferty dla dwóch części, należy wpisać wartości dla poszczególnych części):
CZĘŚĆ I:
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netto: .......................... zł. (słownie złotych: ............................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł. (słownie złotych: ............................................................................)
* niepotrzebne skreślić.
CZĘŚĆ II:
netto: .......................... zł. (słownie złotych: ............................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł. (słownie złotych: ............................................................................)
2. Dostawę zrealizujmy w terminie do: ……………….
3. Na dostarczony sprzęt udzielamy gwarancji*:
a) Dla Części I ……………………… (min. 36 miesięcy).
b) Dla Części II …………………. (min. 24 miesiące) z wyłączeniem pozycji dla monitorów, gdzie
udzielamy ……………….. (min. 36 miesięcy).
* - należy wypełnić dla Części, której dotyczy oferta.
4.

Oświadczamy, że:

a) W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać:
-

na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*,

-

potencjale technicznym innych podmiotów*,

-

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów* ,

-

zdolnościach finansowych innych podmiotów *,

* niepotrzebne skreślić
(Nazwa i adres innego podmiotu)
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia
oferty i właściwego wykonania zamówienia;
c) załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert
(odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kk);
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d) kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, koszty
transportu do siedziby Zamawiającego, serwisu, wsparcia technicznego oraz należne cła i podatki;
e) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert;
g) wyżej wskazany numer faksu i e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji
dotyczących postępowania.
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1)

...........................................................................................

2)

...........................................................................................

3)

...........................................................................................
.......................................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja niżej podpisany................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez ……………………………………………………...…… na:

„Dostawę …………………………………………………………………..………"
Część …………………………………………………………………….
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp spełniam warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany ................................................................................................................................
reprezentujący Wykonawcę.......................................................................................................................
będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego organizowanego przez ……………………………………...…………………… na:

„Dostawę ………………………………………………………………………."
Część …………………………………………………………………….

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Pieczęć adresowa Wykonawcy
.................................................
ZOBOWIĄZANIE
innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
..............................................................................................................
(nazwa firmy lub imię i nazwisko)

..............................................................................................................
(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania)

Tel.: ………………………. Faks: …………………….. e-mail: …………………….

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez Wojskowy
Instytut Łączności na:
„Dostawę ………………………………………………………………………."
Część …………………………………………………………………….
nr sprawy ZP/11/15/CYBERSECLAB – zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –
wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę)

niezbędne zasoby:
1) wiedzę i doświadczenie*
2) potencjał techniczny*
3) osoby zdolne do wykonania zamówienia*
4) zdolności finansowe*
na zasadach: (opisać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia) ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
............................., dnia.................r.
........................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
innego podmiotu)
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- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................

Przedmiot zamówienia: …………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Część …………………………………………………………………….

Informacja z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Oświadczam, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Tabela. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy **
Lp.

Nazwa podmiotu należącego z
Wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej

Uwagi

1.
2.
3.
***
* niepotrzebne skreślić,
** należy podać w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
*** w razie potrzeby dodać liczbę pozycji

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................
Przedmiot zamówienia: …………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW

Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

Jm

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

I

II

III

IV

V

VI

VII

Szt.

4

1.

Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni
procesora x częstotliwość procesora [MHz]) wynik
min. 5200; (do obliczeń wydajności należy wziąć
częstotliwość znamionową a nie turbo, boost, itp.),
wielkość pamięci cache L2 lub L3 min. 4096 KB/
matryca dotykowa min. 14,1, max. 14,5 cala, WQHD,
rozdzielczość min. 2560 x 1440; wbudowana karta
graficzna / pamięć RAM min. 8192 MB / dysk min.
512 GB SSD / podświetlana klawiatura qwerty / min.
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Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

I

II

III

2.

dwa zintegrowane urządzenia wskazujące w tym. min.
1 touchpad z min. 2 oddzielnymi przyciskami/
wbudowany mikrofon/ wbudowana kamera min.
1Mpix/ wbudowane głośniki/ wejście mikrofonowe i
wejście słuchawkowe (dopuszczalne uzyskanie tych
wejść przez jedno złącze)/ łączność wbudowana:
Bluetooth, WLAN a/b/g/n, wbudowany modem LTE,
karta sieciowa 10/100/1000/ min. 2 porty USB w tym
min. 1 port USB 3.0/ HDMI/ DisplayPort/ złącze stacji
dokującej/ czytnik linii papilarnych/ Układ szyfrowania
TPM/ waga max. 1,4 kg - bez zasilacza/ Szer x Głęb x
Wys max: 335 x 230 x 20 [mm]/ zasilacz/ pojemność
baterii min. 40 Wh/ system operacyjny Windows 10
Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro/ Pakiet oprogramowania
Office 2013 (min. Word, Excell, PowerPoint,
OutLook), kolor czarny, grafitowy lub szary;
Wszystkie urządzenia mają być identyczne, tj.
producent, model, kolor
Laptop typ B: wydajność procesora (liczba rdzeni
procesora x częstotliwość procesora [MHz]) wynik
min. 12400; (do obliczeń wydajności należy wziąć
częstotliwość znamionową a nie turbo, boost, itp.),

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

IV

V

VI

VII

Szt.

10

Jm
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Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

I

II

III

Jm
IV

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

V

VI

VII

wielkość pamięci cache L2 lub L3 min. 8192 KB/
matryca min. 15 cala max. 16 cala, rozdzielczość min.
1920 x 1080; wbudowana karta graficzna / pamięć
RAM min. 32768 MB / min. 1 dysk SSD o poj. min.
256 GB; min. 1 dysk o poj. min. 1024 GB /
wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW /
podświetlana klawiatura qwerty / min. dwa
zintegrowane urządzenia wskazujące w tym. min. 1
touchpad z min. 2 oddzielnymi przyciskami/
wbudowany mikrofon/ wbudowana kamera min.
1Mpix/ wbudowane głośniki/ łączność wbudowana:
Bluetooth, WLAN a/b/g/n, karta sieciowa 10/100/1000/
min. 3x port USB - w tym. min 1 port USB 3.0/ VGA/
DisplayPort/ obsługa kart SD, MMC / czytnik linii
papilarnych/ Układ szyfrowania TPM/ waga max. 3,7
kg - bez zasilacza/ zasilacz/ pojemność baterii min.
80Wh/ system operacyjny Windows 10 Pro lub 8.1 Pro
lub 7 Pro/ Pakiet oprogramowania Office 2013 (min.
Word, Excell, PowerPoint, OutLook / kolor czarny;
szary lub grafitowy/ Wszystkie urządzenia mają być
identyczne, tj. producent, model, kolor
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
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Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

I

II

III

3.

4.

Filtr prywatyzujący: dwustronny filtry prywatyzujący o
różnych kolorach powłok zapewniający ochronę
widoczności danych w zakresie kąta min. 60 st.
Laptop typ C: Laptop z systemem operacyjnym Mac
OS X Yosemite 10.10 lub nowszym; wydajność
procesora (liczba rdzeni procesora x częstotliwość
procesora [MHz]) wynik min. 11200; (do obliczeń
wydajności należy wziąć częstotliwość znamionową a
nie turbo, boost, itp.), wielkość pamięci cache L2 lub
L3 [KB] min. 6000; min. 16GB RAM, matryca min.
15,4 cala, rozdzielczość 2880x1800 pikseli (220 ppi), z
podświetleniem LED; zintegrowana grafika; SSD min.
512 GB; min. 2xUSB 3.0; min. 1x Thunderbolt; min.
1x HDMI; sieć bezprzewodowa min. 802.11n;
Bluetooth 4.0; głośniki stereo, min. 1 mikrofon; min. 1
x czytnik kart SDXC; 1x kamera HD 720p;
Podświetlana klawiatura qwerty; zintegrowane
urządzenie wskazujące; pojemność baterii min. 80Wh.
Wymiary max: 36 x 25 x 2 cm; waga max 2.1 kg bez
zasilacza; zasilacz min. 85W; zapasowy zasilacz min.
65W; Pakiet oprogramowania (dożywotnia licencja)
MS Office 2016 dedykowany dla tego laptopa (min.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

IV

V

VI

VII

Szt.

4

Szt.

1

Jm

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROJEKT NR POIG 02.03.00-14-106/13
„Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”.

31

Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

I

II

III

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

IV

V

VI

VII

Szt.

2

Jm

Word, Excell, PowerPoint, OutLook)

5.

Replikator portów do laptopa typu A: Złącza: min. 1x
DVI-I, min. 2 x USB 3.0 (w tym min. 1 złącze do
ładowania urządzeń mobilnych), min. 2 x USB 2.0, RJ45, gniazdo audio (combo), gniazdo zasilania, zasilacz
min. 45W; przycisk wł/wył.; rozmiary maks. [cm]
15x5x10;

RAZEM CZĘŚĆ I:

.......................................................
(miejscowość, data)

……...................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 6a do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................

Przedmiot zamówienia: …………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II: DOSTAWA MONITORÓW, PRZENOŚNYCH ROUTERÓW, BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ ADAPTERÓW
USB-RS-232

Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

Jm

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

I

II

III

IV

V

VI

VII

Szt.

10

1.

Monitor: min. 29" maks. 32" / rozdzielczość min. 2560
x 1080 / min. 1 x HDMI / min. 1 x Display Port / min.
4 x port USB / wbudowane min. 2 głośniki /
możliwość dostosowania wysokości ekranu w zakresie
min. 10 cm /możliwość dostosowania nachylenia
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Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

Jm

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

I

II

III

IV

V

VI

VII

Szt.

10

Szt.

2

2.

3.

ekranu w zakresie min. -1 st. min. +10 st./ kontrast
min. 3000:1 / czas reakcji plamki maks. 5 ms / min. 16
mln wyświetlanych kolorów / Wszystkie urządzenia
mają być identyczne, tj. producent, model, kolor
UPS: min. 700 Watt /min. 1400 VA, Zakres napięcia
wejściowego w trybie podstawowym: 150-280 V;
napięcie wyjściowe: 230V; długość przewodu zasilania
min. 110 cm; wyświetlacz statusu ze wskaźnikiem
pracy online; Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
min. 100 sek.; czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
min. 600 sek.; port zabezpieczający linie danych, port
do komunikacji USB, min. 4 gniazda utrzymania
zasilania, obudowa czarna, grafitowa lub szara;
wszystkie urządzenia mają być identyczne, tj.
producent, model, kolor
Przenośny router WLAN LTE: Łączność: LTE: FDD
2600/2100/1800/900/800 MHz; LTE (DL) do 150
Mbit/s; LTE (UL) do 50 Mbit/s; DC-HSPA+ (DL) do
43,2 Mbit/s; DC-HSPA+ (UL) do 5,76 Mbit/s; Wi-Fi
802.11 b/n/g; Szyfrowanie połączenia
bezprzewodowego WPA/WPA2; Bateria: min. 2800
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Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

Jm

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

I

II

III

IV

V

VI

VII

Szt.

2

Szt.

2

4.

5.

mAh; możliwość rozszerzenia o kartę pamięci min. 32
GB; kompatybilność z systemami: Windows XP SP3,
Vista SP1/SP2, Win7, Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7;
wyświetlacz; statystyki transferu danych; możliwość
podłączenia min. 10 urządzeń; zasilacz micro USB z
ładowarką 230V; złącze anteny zewnętrznej +
dedykowana antena zewnętrzna; waga bez zasilacza
maks. 180g; kolor czarny, grafitowy lub szary;
Adapter USB-RS-232: z obsługą/sterownikami
systemem Windows 7 lub wyższym
Biurowe urządzenia wielofunkcyjne zawierające
zintegrowane komponenty: drukarkę, skaner, kopiarkę.
Laserowa technologia druku; możliwość druku,
kopiowania i skanowania w kolorze; drukowanie,
kopiowanie, skanowanie i wysyłanie w formie
cyfrowej (min. pdf, jpg); maks. rozmiar nośnika A3;
szybkość druku do 30 str./min. w kolorze; do 600x600
dpi; zainstalowana pamięć flash min. 1500 MB;
pojemność podajnika papieru min. 200 szt.; pojemność
podajnika dokumentów min. 100 szt.; obsługiwane
nośniki: papier A3; papier A4,A5,A6,B5; złącza
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Lp.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
oferowanego

Jm

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto
(kolumna VI x V)

I

II

III

IV

V

VI

VII

zewnętrzne: min. 1 x USB; min. 1 port Gigabit
Ethernet; zamontowany dysk twardy min. 300 GB;
wszystkie urządzenia mają być identyczne, tj.
producent, model, kolor
RAZEM CZĘŚĆ II:

.......................................................
(miejscowość, data)

……...................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy

.................................................
Przedmiot zamówienia: …………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Część …………………………………………………………………….
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW

Lp.

1

Odbiorca dostawy:
nazwa i adres,
telefon

Przedmiot dostawy
odpowiadający
przedmiotowi
zamówienia

Termin wykonania
(data rozpoczęcia
i zakończenia)
dd/mm/rrrr – dd/mm/rrrr

Wartość dostawy
z podatkiem VAT

2

3

5

6

zł

W załączeniu referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw
w ilości ............szt.

....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(pieczęć imienna i podpis osób
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
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