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Kielce, dnia 05.02.2015r. 
Z A T W I E R D Z A M: 

 
 
 
 

.............................................  
(podpis) 

 

S p e c y f i k a c j a    

I s t o t n y c h   W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)  

 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

 

Zamawiający: 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, 
ul. Prosta 10 
25-366 Kielce 
Telefon: 41 340 54 41 
Faks: 41 340 53 61 
Strona internetowa: bip.kielce.wsa.gov.pl 
E-mail: przetarg@kielce.wsa.gov.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty 
określonej w art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
„Dostawa oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” 

 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania: Microsoft Office Standard 2013 OLP 

NL Gov z możliwością downgrade do wersji Microsoft Office Standard 2010 – 80 szt. 
3.2. Zamawiający informuje, że przy dostawie oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia 

stosuje prawo opcji  co oznacza , że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy 
wycenić w ofercie cenowej.  

3.3. Zamawiający będzie odbierał oprogramowanie sukcesywnie w miarę potrzeb przy czym 
gwarantowana ilość oprogramowania, które zostaną odebrane to 30 szt. 

3.4. Oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia powinno być fabrycznie nowe i pochodzić z 
legalnej dystrybucji. Musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda 
powstała  z przyczyn tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu. 

3.5. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 
informację uściślającą. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, co do ich jakości i 
docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych oprogramowania 
wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Wspólny Słownik:  CPV - 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 
 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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7. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie sukcesywnie do 
31.12.2015 roku.  

7.2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia oprogramowania w terminie 24 godzin od 
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.   

7.3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego – Kielce ul. Prosta 10 . 

8.  Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 

8.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

8.1.1 Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 
zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ.  

8.1.2 Złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  

8.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 
ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące: 
8.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

8.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

8.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

8.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

Uwaga! 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do 
udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 - Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w 
sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, 
odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać; 
      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. 
    Dokument należy złożyć w oryginale 
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to 
za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot. 

 

8.3. Nie podlegają wykluczeniu: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o  których mowa w art. 24 ust. 1  
ustawy, Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 



Numer postępowania: ZP-01/2015 
 

 3 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
SIWZ. 

8.3.1. Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających 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 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 
8.3. 

8.3.2. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, 
że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ. 

8.4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w tym: 

8.4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo 
do reprezentowania  postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 
niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w 
sposób umożliwiający ich identyfikację.  

8.4.2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

8.4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty 
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

8.5.     Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 
załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia nie spełnia. Gdy zamawiający 
nie opisuje warunków  i wymaga jedynie złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy Wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do  opisanego przedmiotu 
zamówienia. 

8.6. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w 
walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP 
na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji usługi). 

9.   Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamówienia uzupełniające. 

     Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców: 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej 
firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

11.1.1. Określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie 
realizowany przez podwykonawców. Brak takiej informacji uznany będzie, że 
wykonawca nie zamierza powierzać żadnych usług podwykonawcom.   

11.1.2. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 
738   Kodeksu cywilnego. 

11.2. Wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 
ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu 
zobowiązań wobec niego za wykonanie usługi.  

11.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawcę. 

11.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze 
wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą 
wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków. 
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12. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 

12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

13.1. Oferta musi zawierać: 

 

Oświadczenie woli 

1. 
Oferta cenowa zgodna z podaną kalkulacją ceny, w której należy podać parametry/symbol/producent - 
opis oferowanego produktu pozwalającego na jednoznaczną identyfikację, której wzór stanowi załącznik 
do niniejszej SIWZ. 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

1 
Podpisane oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1  ustawy, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

2 
Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa  w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej – zgodnie z załącznikiem do SIWZ).  

Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak 
podstaw do wykluczenia. 

13.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w 
pkt. 13.1. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

13.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek 
wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

13.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej 
kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do 
oferty należy załączyć informację w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą 
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 
na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej 
działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą 
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. 

13.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o 
spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone 
pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

13.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 
polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się 
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oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez 
wykonawcę. 

13.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w 
niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty. 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

14. 1.     Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę 
faksu i e-maila. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem i e-mailem, jest 
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Z tym, że uzupełnienia dokumentów dokonywane 
przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy będą dostarczane Zamawiającemu 
tylko w formie pisemnej, przekazanie uzupełnionych dokumentów w innej formie (np. 
faksem) będzie traktowane jak brak uzupełnienia. Numery telefonów, faksu i e-mail 
Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Dokumenty uzupełniane w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii 
dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego 
przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów uzupełnianych za 
pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie 
do ich złożenia nie wpłyną w formie pisemnej. 

14.2.   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.  

14.3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
  

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Osobami  uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Bożena Pniewska w sprawach formalno-prawnych tel. 41 3405 441  
Tomasz Chrzanowski w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia                                                
tel.41 3405 373 
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 
do 15:00 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego 
postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym. 

16. Termin związania z ofertą: 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium:  
Wadium nie jest wymagane.  
 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia: 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
19. Opis sposobu przygotowania ofert: 

        19.1.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 
parafowane przez osoby uprawnione. 

19.2.  Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań 
Zamawiającego, określono w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie  
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 
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     „Dostawa oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”  
„Nie otwierać przed 13.02.2015 r. godz. 09:15”. 

19.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert: 

20.1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze p.104 w terminie 
do dnia 13.02.2015 r. do godziny 9:00. 

20.2.      Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

21.1.  Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 13.02.2015 r. o godzinie 09:15                          

21.2.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół 
z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

21.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył 
wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub 
niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

21.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

21.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu 
Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

21.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

22. Sposób obliczenia ceny oferty: 

22.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych 
kosztów określonych w niniejszej SIWZ. 

22.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku. 

22.3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych 
polskich. 

23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 

23.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 
oczywistych pomyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona           

23.2. Kryterium oceny ofert jest: najniższa cena (100 %) 

 100 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie 
mniej                      (wg wzoru poniżej). 

Punkty za oferowaną cenę zostaną przyznane poprzez pomnożenie ilorazu ceny 
najniższej (min.) do ceny  oferowanej przez 100 pkt. i „wagę” kryterium 100 %. 

 
           cena minimalna (spośród wszystkich ważnych ofert) 

                W =    cena oferty badanej                × 100 pkt. = 100% 
 
23.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt 
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony 
w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny 
sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 
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wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca 
zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

23.4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

23.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed 
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

24. Istotne postanowienia umowy:  

Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 

25.1.  Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
istotny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

25.2.  Nastąpi zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy: 

- wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego, 
- niedostępność na rynku zaoferowanego  oprogramowania na dzień dostawy – należy 
dostarczyć oświadczenie dystrybutora / importera na  Polskę. 

25.3. Nastąpi zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych 
następującymi okolicznościami: 
- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od  przyjętych                                    
w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 

26. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy                         
w sprawie zamówienia publicznego: 

26.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia  
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

26.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
zgodnie z kryterium oceny ofert. 

26.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 

26.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając  
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

21.2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

26.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

26.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 
art. 94 ustawy.  

26.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający  
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. ustawy. 

26.5. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści  
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania 
udzielenie zamówienia: 

27.1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla 
postępowań o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na 
orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

27.2. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub 
czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 Załącznik nr 1 - projekt umowy. 

 Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej, 

 Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

 Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

         

 

                                  Sporządził/a: 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

PROJEKT UMOWY 
        

 
 
zawarta w dniu .................................... w Kielcach pomiędzy:  
 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce  

reprezentowaną przez: 
 
- …………………………………  
 
zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

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

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

NIP: ....................................................... 

reprezentowaną przez : 

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

zwany dalej Wykonawcą. 
o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na: dostawie 
oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” w ilości i rodzajach 
określonych w ofercie  Wykonawcy z uwzględnieniem prawa opcji. 

 
    § 2 
 

1. Wykonawca będzie dostarczał oprogramowanie sukcesywnie w terminie 24 godzin od zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kielcach: 
ul. Prosta 10 zwanego dalej miejscem dostawy  

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie oprogramowania, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 
ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

3. Oprogramowanie będzie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
znakami bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie oprogramowania w celu jego odbioru w 
miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że jest wolne od wad 
fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na 
okoliczność odbioru oprogramowania zostanie sporządzony protokół.  

5. Przedstawicielami Zamawiającego do odbioru są osoba ………………………………………………. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy do przekazania jest …………………………………………….…… 
7. Wykonawca wyda Zamawiającemu licencje na oprogramowanie. 
8. Korzyści i ciężary związane z oprogramowaniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania oprogramowania Zamawiającemu. 
Za dzień wydania zamawiającemu uważa się dzień, w którym oprogramowanie zostało odebrane 
przez Zamawiającego zgodnie  z procedurą określona w ust. 5. 
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§ 3 

1. Strony ustalają cenę za oprogramowanie na podstawie oferty w kwocie …. zł brutto (słownie: 
……………………………………………). Cena obejmuje koszty transportu. 

2. Zapłata następować będzie sukcesywnie po otrzymaniu zamówionej ilości  oprogramowania i 
złożeniu Zamawiającemu faktury VAT,  

3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto 
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 1 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad.  

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary 
umownej. 

§ 5 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 7 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.). 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY                            WYKONAWCA 
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Załącznik  nr 2  do SIWZ  

O F E R T A  C E N O W A 

 

Nawiązując do SIWZ do składania ofert prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” oferujemy 

realizację przedmiotu zamówienia za: 

 
CENA BRUTTO OGÓŁEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYNOSI; 

SŁOWNIE: ................................................................................................................................... ZŁ 

 

 
 

Parametry/ 
symbol/Producent 

Opis oferowanego przedmiotu pozwalający na jednoznaczną identyfikację 

 
 
 

 

Ilość 
sztuk 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto 

Wartość ( ilość szt. x cena 
jednostkowa brutto) 

80    

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
1) ............................................................................. tel., fax. ............................................................  
2) ............................................................................. tel., fax. ............................................................ 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy w 
niniejszym postępowaniu, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 
przyjmujemy warunki tam zawarte. 

 Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty 
wykonania przedmiotowego zamówienia. 

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu             i  terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 
wymagania Zamawiającego. 

 Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie 
uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres 
rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

 Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:....................................... 
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…………………………. 
      (podpis wykonawcy) 

 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

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

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

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

........................., dnia ................. 2015 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 

oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone  w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  

 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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        Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

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

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

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

                         (nazwa i adres wykonawcy) 

 

......................, dnia ................ 2015 r. 

 

  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY  OO  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  ZZ  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  AARRTT..  2244  uusstt..  11    

 
 
 

 Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 

oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” prowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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        Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

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

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

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

............................., dnia ..................... 2015 r. 

 

  

  

  

  

  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OO  PPRRZZYYNNAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  DDOO  TTEEJJ  SSAAMMEEJJ  GGRRUUPPYY  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ    

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  AARRTT..  2244  uusstt..  22  ppkktt..  55  

 
 
 

 Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa 

oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.) oświadczam, że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej *  

2) należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy, w załączeniu 

przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

 

 

 



Numer postępowania: ZP-01/2015 
 

 15 

 

 


