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Kielce, dnia 24.10.2013r. 
 

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. Godziny pracy:  od 

poniedziałku  do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00; 

 tel 41/340-54-41; Fax 41/340-53-61 

adres internetowy www.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 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami – dalej 

ustawą. 

       Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

        130 000 EURO. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
DLA WSA W KIELCACH”   

3.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  

sprzętu komputerowego o parametrach określonych w tabeli poniżej: 

 

lp opis ilość gwarancja 

1 

Typ: 

Komputer stacjonarny w obudowie SFF lub mniejszej. 

Wydajność obliczeniowa procesora co najmniej: 4200 

pkt w zestawieniu wydajności procesorów na stronie: 

www.cpubenchmark.net  

 

18szt. 

 

Warunki gwarancji 

Min.36 miesięcy 

gwarancji licząc od 

dnia odbioru ich 

instalacji bez 

zastrzeżeń. 

Szczegółowe warunki 

gwarancji zawarte są 

we wzorze Umowy, a 

ponadto: 

serwis urządzeń 

będzie realizowany 

przez producenta lub 

autoryzowanego 

partnera serwisowego 

http://www.kielce.wsa.gov.pl/
mailto:przetarg@kielce.wsa.gov.pl
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lp opis ilość gwarancja 

producenta. 

 

  Z uwagi że dostępne 

dane na dysku nie 

mogą być 

udostępnione dyski  

muszą pozostać  

u zamawiającego 

 
Procesor 

Zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych 

 
 

 

Pamięć 

Pojemność min. 4 GB, możliwość rozbudowy do min. 

8GB,  min.1 wolne złącze pamięci. 

 

 

 
Dysk twardy SATA 

Pojemność min. 500 GB. 

 
 

 

Napęd optyczny 

CD-RW/DVD RW z oprogramowaniem do obsługi 

nagrywania płyt. 

 

 

 
Karta sieciowa 

Zintegrowana 10/100/1000 Mbps, RJ-45 

 
 

 
Karta graficzna 

Zintegrowana. 

 
 

 

Porty zewnętrzne 

1) Porty wbudowane (wyklucza się stosowanie 

przejściówek). 

2) Min.6 portów USB 2.0 lub 3.0-min. 2 porty z przodu 

obudowy 

3) RJ-45  

4) VGA oraz DVI-I lub DisplayPort 

5) Wejście mikrofonowe i wyjście stereo-out. 

 

 

 

Obudowa 

1) SFF, możliwość pracy w układzie pionowym i 

poziomym. 

2) Zasilacz wewnętrzny. 

 

 

 

System operacyjny 

MS Windows 7 Pro PL lub Windows 8 Pro PL z prawem 

używania MS Windows 7 Pro PL 

Dołączony nośnik z oprogramowaniem co najmniej 1 szt. 

dla całej dostawy 

 

 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Klawiatura USB przewodowa (układ polski programisty) 

ultra-slim, klawisze membranowe płaskie, o niskim 

skoku, mysz optyczna przewodowa - USB z dwoma 

klawiszami i kółkiem do przewijania. 

 

 

 

Zgodność z oprogramowaniem 

Komputer zgodny z oprogramowaniem Windows 7 i 

Windows 8  

 

 

 
Certyfikaty 

ISO 9001, ISO 14001, CE  
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lp opis ilość gwarancja 

 

Inne 

1) Komputer wyprodukowany w 2013 r.  

 

2) Komputer produkowany seryjnie - komputer  

w oferowanej konfiguracji wyprodukowany w liczbie co 

najmniej 10 000 egzemplarzy  

. 

 

 

 

3) Wymagane jest działanie wszystkich podzespołów 

komputera w zakresie parametrów nominalnych 

określonych przez producenta danego podzespołu, w 

szczególności wykluczenie tzw. przetaktowania czyli 

podwyższenie częstotliwości taktowania 

procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub 

jakiegokolwiek innego podzespołu komputera ponad 

wartości określone przez producenta jako dopuszczalne. 

 

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komputer z 

preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 Pro 

PL SP1 oraz innym oprogramowaniem koniecznym do 

pracy. 

 

 

 

 

Dokumentacja 

Dokumentacja techniczna określająca podstawowe cechy 

sprzętu oraz instrukcje obsługi w języku polskim (w 

wersji elektronicznej lub drukowanej 

 

 

 

Warunki gwarancji 

Min.36 miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru ich 

instalacji bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 
 

Monitor  

2 

Monitor:   

Min. 21” LCD, podświetlenie matrycy LED, 

rozdzielczość min. 1920x1080 przy 60 Hz, matryca 

matowa, rok produkcji 2013. 

, wewnętrzny zasilacz, złącza: VGA oraz  DVI-I lub 

DisplayPort 

Możliwość pochylenia ekranu 

Gwarancja min.36 miesięcy licząc od dnia odbioru ich 

instalacji bez zastrzeżeń. 

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są we wzorze 

umowy   

 

20 szt. 

Warunki gwarancji 

Min.36 miesięcy 

gwarancji licząc od 

dnia odbioru ich 

instalacji bez 

zastrzeżeń. 

  

 

Pozostałe 

3 

Dysk usb: Zewnętrzny dysk 2.5 calowy. 1TB. interfejs 

USB 3.0. Prędkość transferu danych min. 4.8 Gb/s. 

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych  

Kabel USB 3.0, płyta CD z oprogramowaniem i 

sterownikami 

Plug & Play 

8 szt. 

Min.36 miesięcy 

gwarancji licząc od 

dnia odbioru , 

z uwagi że dostępne 

dane na dysku nie 

mogą być 

udostępnione dyski  

muszą pozostać  
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u zamawiającego 

4 
Oprogramowanie HDClone Professional Edition -  

najnowsza wersja lub równoważny 
10 szt. rękojmia 

5 Oprogramowanie PC Mark 8 Advanced Edition 2 szt. rękojmia 

6 

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 

 

Prędkość drukowania: kolor – min. 12 str./min. 

czerń – min. 15 str./min. 

Maksymalne obciążenie – do 30000 str./miesiąc 

max. rozdzielczość wydruku – 1200x2400 dpi 

interfejsy: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 

Automatyczny podajnik dokumentów:  

Wydajność: min.15 arkuszy 

skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, 

skanowanie do sieci 

Taca (Taca główna): min.150 arkuszy 

Taca (Taca boczna): min.10 arkuszy 

Obsługa systemów operacyjnych 

Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy, Windows 2003 

Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 

Vista, Windows XP 

wraz z 1 kompletem materiałów eksploatacyjnych 

(kolor+czerń) oraz 1 tonerem czarnym ( 

o pełnej pojemności(oryginał producenta  danego 

urządzenia lub równoważny materiał eksploatacyjny o 

najwyższej wydajności) 

1 szt. Min. 24 miesiące 

7 

Hyena enterprise  

32/6bit (upgrade z wersji 8.8 do najnowszej 

 

3 szt.License 

Pack 
Rękojmia 

8 

Ontrack EasyRecovery Professional (upgrade z wersji 

6.1 do najnowszej) 
1 szt. 

Rękojmia 

 

 

9 
Ontrack EasyRecovery Professional najnowsza wersja 

lub równoważny 
1 szt. Rękojmia 

10 

PenDrive  

Min.16 GB Maksymalna szybkość zapisu min. 30 MB/s, 

Maksymalna szybkość odczytu min. 70 MB/s, 

Obsługiwane systemy operacyjne Linux MacOS 

Windows,  

Interfejs USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0) 

Temperatura pracy 0°C do 60°C 

Temperatura przechowywania od -20,00°C do 85°C 

 

10 szt. 

z uwagi że dostępne 

dane  

na dysku nie mogą  

być udostępnione 

dyski  

muszą pozostać  

u zamawiającego 

gwarancja 

minimum 5 lat 
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11 
Automapa  Europa (przedłużenie subskrypcji) – 1 rok   

 
3szt. 

Rękojmia 

 

 
 

 

3.2. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować 

jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw  produktów 

równoważnych, co do ich jakości minimalnych parametrów produktu wskazanego i 

docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji  i walorów użytkowych. 

 

3.3. Sprzęt i oprogramowanie będzie wykorzystane do rozbudowy istniejącego systemu 

teleinformatycznego. 

3.4 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.: 

Kod CPV: 48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego;  

  30213000-5 – Komputery  osobiste;48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego 

  30234500-3 – Pamięci do przechowywania danych;30237200-1 Akcesoria komputerowe 

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia 

6.1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie 14 dni licząc od daty podpisania 

umowy. 

6.2.  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Wojewódzki Sąd Administracyjny  w 

Kielcach ul. Prosta 10. 

7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

7.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, 

których  oferta będzie: 

7.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,  

7.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają 

warunki, dotyczące;   

7.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

7.2.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia; Na potwierdzenia spełniania niniejszego 

warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych dwóch dostaw sprzętu 

komputerowego( załącznik nr 6), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością dostawom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie – za spełnienie warunku 
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zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał dwie dostawy sprzętu 

komputerowego o wartości  minimum  60 000,00 PLN każda. 

7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy(zgodnie z art.24 ustawy PZP) 

--wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta 

lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia 

i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania; 

 

 wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 

 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego; 

 

 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

 

 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

 

 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 

  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary, 

 

  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, 

 

  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy również wykonawców, 

którzy: 
 

 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym 

mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
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uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 

podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 

 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 

 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 należąc 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.), złożyli odrębne oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 

zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 p.z.p. 

 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

7.3.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 

pkt. 1  ustawy, zamawiający wymaga następujących dokumentów: 

7.3.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)  

7.3.1.2. -,Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. (wyklucza się wykonawców, w 

stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy p.z.p.,. 

7.3.2. 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. 

7.3.1. 

7.3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.3.1.2 składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 7.3.1.2, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

7.3.4.  
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 INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB 

OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 

297 KK  (wyłudzenie zamówienia publicznego- czyn zagrożony karną 

pozbawienie wolności do 5 lat) 

7.4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

7.4.1. w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

pełnomocnictwo do reprezentowania w 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.  

7.4.2. w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

7.4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty 

dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie,  

7.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 

ofert dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od 

Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

9. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców: 

10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej 

firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

10.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie 

realizowany przez podwykonawców. 

10.1.2. w przypadku nie złożenia w ofercie (dokument własny wykonawcy) informacji w 

zakresie określonym w pkt. 10.1.1., zamawiający uzna, że przy realizacji 

przedmiotu zamówienia wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców. 

10.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy 

art. 738 kodeksu cywilnego. 

10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

10.3. 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. 

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

11.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 

jedynie w celu sporządzenia oferty. 

11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 
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11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

12.1 Oferta musi zawierać: 

x 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków 

podmiotowych: 

1. 

Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy  o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 

2. 
Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z opisanym wymaganiem w pkt.7.2.2.(załącznik nr  6  )oraz 

dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie ) 

3. 
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w  art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

4. 0świadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 7 

5 Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej 

x Oświadczenie woli: 

1.  „Oferta cenowa” przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ.  

2.  

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, 

wykonawca złoży „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia” zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

3.  

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy 

przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

12.2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, 

który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

12.3. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w 

pkt. 12.1. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

12.4. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek 

wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało 
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odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

12.5. 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”. 

12.6. Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii 

potwierdzonej 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. 

12.7. 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. 

12.8. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w 

języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga 

się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego 

przez wykonawcę. 

12.9. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty. 

12.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma 

odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 roku w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 

ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę 

faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, jest zobowiązana na 

żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 

niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza formę e-maila do przesłania zapytań do 

prowadzonego postępowania ,zawiadomień, informacji oraz potwierdzania faktu 

otrzymania korespondencji. Strona, która otrzymuje informacje e-mailem, jest  

zobowiązana na żądanie strony przekazującej informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu, e-maila Zamawiającego 

zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

13.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, e-

maila podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

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

  

14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

W sprawach merytorycznych prowadzonego postępowania : 
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Dominik Gajek tel.41 3405224 

W sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania – Bożena Pniewska 41 

3405441 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. 

od 08:00 do 16:00 pod wymienionymi powyżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie 

prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym. 

15. Termin związania z ofertą 

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

16. Opis sposobu przygotowania ofert 

16.1. 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. 

16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, określonych w SIWZ. 

16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Postępowanie Numer ZP-03/2013 „Nie otwierać przed  04.11.2013 godz. 09:15”. 

16.5. W przypadku braku w/w 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. 

17. Miejsce i termin składania ofert 

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym pok. Nr 103, w 

terminie do dnia 04.11.2013. do godziny 09:00. 

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

18. Miejsce i termin otwarcia ofert 

18.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 04.11.2013. o godzinie 09:15  

sala konferencyjna pok. 308  

18.2. 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. 

18.3. 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. 

18.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ. 

18.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
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19. Sposób obliczenia ceny oferty 

19.1. 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. 

19.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 

drugiego miejsca po przecinku. 

19.3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 

oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. 

20.2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 

oceny ofert na podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą cenę) 

może uzyskać maksimum 100 pkt. 

20.3. Punkty przyznawane za kryterium najniższa cena będą liczone wg następującego wzoru: 

Nr 

kryt

. 

Wzór 

1 Liczba punktów = 

najniższa cena brutto  

(spośród wszystkich ważnych 

ofert) 

cena brutto oferty badanej 

× 100 pkt. × 100% 

 

20.4.   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 

wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca 

zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

20.5.      Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.. 

21.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

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 
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Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące 

postanowienie: 

21.1.1. okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy 

z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi lub gwarancji, 

21.1.2. ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 

21.1.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 

czasu rękojmi,  

21.1.4. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 

21.2 Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi; 

21.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument w celu potwierdzenia 

umocowania osoby/ób do składania oświadczeń woli. 

22. Istotne warunki umowy 

22.1. Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

22.2.  Zamawiający dopuszcza zamianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o 

parametrach nie gorszych od zaoferowanego w przypadku zaprzestania produkcji. 

23. Środki ochrony prawnej 

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. 

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. 

23. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 Załącznik nr 1  - druk oferty cenowej 

 Załącznik nr 2 - druk oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

 Załącznik nr 3 - druk oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

 Załącznik nr 4 - druk Szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 5 - wzór umowy 

 Załącznik nr 6 - wykaz dostaw zrealizowanych przez wykonawcę 

 Załącznik nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

pieczęć Wykonawcy 

 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2013 r. 

 

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

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU  

KOMPUTEROWEGO DLA WSA W KIELCACH”, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego przetargu oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia: 

 

 

 

za cenę brutto razem:  

(suma cen brutto razem )   …................................................. złotych 

 

 

słownie: 

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

 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 

………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Numer telefonu:  .…../ ………………………………… 

Numer faksu:   .…../ .................................... 

Numer REGON:  ..........................................  Numer NIP: 

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

Adres kontaktowy email:  ………………………………………………..………………… 

UWAGA! proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie 

otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym 

postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami 

ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy 

upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu funkcjonuje w sposób 

poprawny. 

2. Oświadczamy, że cena brutto razem oferty obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia  

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do 

rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy 

się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty 

otwarcia ofert; 

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w 

SIWZ; 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego; 

7. Oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 

8. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są 

ponumerowane i cała oferta składa się z ............. kartek.. 

Załącznikami do niniejszej ofert są: 

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

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

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

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

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

            

               

 

.........................................dnia ………………… 

(miejscowość) 
    

 

      …………………………………………………… 

 
imię i nazwisko, podpisy osób 
upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

złożone zgodnie z art. 44  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)w związku z art.22 ust.1ustawy PZP  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  

ja (imię i nazwisko), ................................................................................................................................... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) 

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

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

jako – właściciel, upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 

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

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, tj.; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

zrealizowaliśmy co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego , odpowiadające swoim rodzajem 

i wartością dostawom  stanowiącym przedmiot zamówienia,  

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5) na każde żądanie zamawiającego dostarczymy odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartej w pkt 1 – 4  powyższego oświadczenia; 

6) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia zawartymi w SIWZ wraz z załącznikami; 

7) nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony 

przez Zamawiającego. 

 

 

 

Miejscowość ..........................., dnia ........…......... 2013 r. 

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

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

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

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

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2013 r 

  

  

  

  

  

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY  OO  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  ZZ  

PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  AARRTT..  24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1   uussttaawwyy  ppzzpp    

 

 

 

 W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU  

KOMPUTEROWEGO DLA WSA W KIELCACH” prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 

759 ze zm.) ,oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
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Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU 

Poz.1 Komputer stacjonarny PC 

Lp. Parametr Wymagania minimalne Parametry 

oferowanego 

przedmiotu  

zamówienia. 

UWAGA: 

(wypełnia 

Wykonawca, 

podając parametry 

oferowanego 

przedmiotu 

zamówienia – 

wymagane jest 

podanie 

wyczerpujących 

informacji w 

zakresie zgodnym z 

minimalnymi 

wymaganiami 

Zamawiającego) 

1.  

Typ 

Typ: 

Komputer stacjonarny w obudowie SFF lub mniejszej. 

Wydajność obliczeniowa procesora co najmniej: 4200 pkt 

w zestawieniu wydajności procesorów na stronie: 

www.cpubenchmark.net  

 

 

Procesor 
Procesor 

Zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych 

 

Pamięć 

Pamięć 

Pojemność min. 4 GB, możliwość rozbudowy do min. 

8GB,  min.1 wolne złącze pamięci. 

 

Dysk twardy 
Dysk twardy SATA 

Pojemność min. 500 GB. 

 

Napęd optyczny 

Napęd optyczny 

CD-RW/DVD RW z oprogramowaniem do obsługi 

nagrywania płyt. 

 

Karta sieciowa 
Karta sieciowa 

Zintegrowana 10/100/1000 Mbps, RJ-45 

 

Karta graficzna 
Karta graficzna 

Zintegrowana. 

 

Porty zewnętrzne 

Porty zewnętrzne 

1) Porty wbudowane (wyklucza się stosowanie 

przejściówek). 

2) Min.6 portów USB 2.0 lub 3.0-min. 2 porty z przodu 

obudowy 

3) RJ-45  

4) VGA oraz DVI-I lub DisplayPort 

5) Wejście mikrofonowe i wyjście stereo-out. 

 

 
Obudowa 

Obudowa 

1) SFF, możliwość pracy w układzie pionowym i 

 



DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WSA W KIELCACH 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Numer ZP-03/2013 

 

  
Strona 20 z 29 

 

poziomym. 

2) Zasilacz wewnętrzny. 

System 

operacyjny 

 

System operacyjny 

MS Windows 7 Pro PL lub Windows 8 Pro PL z prawem 

używania MS Windows 7 Pro PL 

Dołączony nośnik z oprogramowaniem co najmniej 1 szt. 

dla całej dostawy Dołączony nośnik z oprogramowaniem 

co najmniej 1 szt. dla całej dostawy 

 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Wyposażenie dodatkowe: 

Klawiatura USB przewodowa (układ polski programisty) 

ultra-slim, klawisze membranowe płaskie, o niskim skoku, 

mysz optyczna przewodowa - USB z dwoma klawiszami i 

kółkiem do przewijania. 

 

Zgodność z 

oprogramowaniem 

Zgodność z oprogramowaniem 

Komputer zgodny z oprogramowaniem Windows 7 i 

Windows 8  

 

Certyfikaty 
Certyfikaty 

ISO 9001, ISO 14001, CE  

 

Inne 

Inne 

1) Komputer wyprodukowany w 2013 r.  

 

2) Komputer produkowany seryjnie - komputer  

w oferowanej konfiguracji wyprodukowany w liczbie co 

najmniej 10 000 egzemplarzy  

 

3) Wymagane jest działanie wszystkich podzespołów 

komputera w zakresie parametrów nominalnych 

określonych przez producenta danego podzespołu, w 

szczególności wykluczenie tzw. przetaktowania czyli 

podwyższenie częstotliwości taktowania 

procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub 

jakiegokolwiek innego podzespołu komputera ponad 

wartości określone przez producenta jako dopuszczalne. 

 

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komputer z 

preinstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 Pro 

PL SP1 oraz innym oprogramowaniem koniecznym do 

pracy. 

 

 

Dokumentacja 

Dokumentacja 

Dokumentacja techniczna określająca podstawowe cechy 

sprzętu oraz instrukcje obsługi w języku polskim (w wersji 

elektronicznej lub drukowanej 

 

Warunki 

gwarancji 

Warunki gwarancji 

Min.36 miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru ich 

instalacji bez zastrzeżeń. 

 

 

Nazwa producenta: ………………………………………………………………………… 

Typ i model oferowanego komputera: ………………………………………………………………... 

 

Poz.2 Monitor 

2. Monitor 
Monitor:   

Min. 21” LCD, podświetlenie matrycy LED, rozdzielczość 

 



DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WSA W KIELCACH 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    Numer ZP-03/2013 

 

  
Strona 21 z 29 

 

min. 1920x1080 przy 60 Hz, matryca matowa, rok 

produkcji 2013. 

wewnętrzny zasilacz, złącza: VGA oraz  DVI-I lub 

DisplayPort 

Możliwość pochylenia ekranu 

Gwarancja min.36 miesięcy licząc od dnia odbioru ich 

instalacji bez zastrzeżeń. 

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są we wzorze 

umowy   

 

Nazwa producenta: ………………………………………………………………………… 

Typ i model oferowanego monitora: ………………………………………………………………... 

 

3. Dysk usb 

Dysk usb: Zewnętrzny dysk 2.5 calowy. 

1TB. interfejs USB 3.0. Prędkość transferu 

danych min. 4.8 Gb/s. 

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych  

Kabel USB 3.0, płyta CD z 

oprogramowaniem i sterownikami 

Plug & Play 

Min.36 miesięcy gwarancji licząc od dnia 

odbioru ,z uwagi że dostępne dane  

na dysku nie mogą być udostępnione dyski  

muszą pozostać u zamawiającego 

Nazwa producenta 

Typ i model dysku 

 

4. 
Oprogramowanie HDClone 

Professional Edition 

Oprogramowanie HDClone Professional 

Edition -  najnowsza wersja lub równoważny 

 

5. 
Oprogramowanie PC Mark 8 

Advanced Edition 

Oprogramowanie PC Mark 7 Advanced 

Edition 

 

6. 

Urządzenie wielofunkcyjne 

kolorowe 

 

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe 

 

Prędkość drukowania: kolor – min. 12 

str./min. 

czerń – min. 15 str./min. 

Maksymalne obciążenie – do 30000 

str./miesiąc 

max. rozdzielczość wydruku – 1200x2400 

dpi 

interfejsy: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 

Automatyczny podajnik dokumentów:  

Wydajność: min.15 arkuszy 

skanowanie do USB, skanowanie do poczty 

e-mail, skanowanie do sieci 

Taca (Taca główna): min.150 arkuszy 

Taca (Taca boczna): min.10 arkuszy 

Obsługa systemów operacyjnych 

Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy, Windows 

2003 Server, Windows 2008 Server, 

Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

wraz z 1 kompletem materiałów 

eksploatacyjnych (kolor+czerń) oraz 1 
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tonerem czarnym ( 

o pełnej pojemności(oryginał producenta  

danego urządzenia lub równoważny materiał 

eksploatacyjny o najwyższej wydajności) 

warunki gwarancji minimum 

24 miesiące gwarancji licząc od dnia odbioru 

ich instalacji bez zastrzeżeń 

Nazwa producenta 

Typ i model urządzenia 

 

7. 

Oprogramowanie Hyena 

enterprise  

 

Hyena enterprise  

32/6bit (upgrade z wersji 8.8 do najnowszej) 

 

 

8 

Oprogramowanie 

Ontrack EasyRecovery 

Professional (upgrade z wersji 

6.1 do najnowszej) 

Ontrack EasyRecovery Professional 

(upgrade z wersji 6.1 do najnowszej) 

 

9 
Oprogramowanie Ontrack 

EasyRecovery Professional 

Ontrack EasyRecovery Professional 

najnowsza wersja lub równoważny 

 

10 
PenDrive  

 

PenDrive  

Min.16 GB Maksymalna szybkość zapisu 

min. 30 MB/s, Maksymalna szybkość 

odczytu min. 70 MB/s, Obsługiwane 

systemy operacyjne Linux MacOS Windows,  

Interfejs USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0) 

Temperatura pracy 0°C do 60°C 

Temperatura przechowywania od -20,00°C 

do 85°C 

Gwarancja minimum 5 lat od daty odbioru 

Nazwa producenta 

Typ i model urządzenia 

 

 

 

11 

Oprogramowanie  

Automapa  Europa 

(przedłużenie subskrypcji) – 1 

rok   

Automapa  Europa (przedłużenie 

subskrypcji) – 1 rok   

 

 

 

Oświadczamy, , że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

 

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Specyfikacji Technicznej Sprzętu 

 

     

 

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

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

Załącznik nr 6 do SIWZ -Wzór umowy 
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U m o w a  

Nr ………………………….. 

 

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

Zamawiającym: 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach  

ul. Prosta 10, 25-366 Kielce 

NIP: …………………………, REGON: ………………………………. 

reprezentowanym przez:  

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

a 

Wykonawcą: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

NIP: …………………………, REGON: ………………………………. 

reprezentowanym  przez:  

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

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający  zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć przedmiot umowy:  

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  

DLA WSA W KIELCACH 

 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

lp Przedmiot zamówienia Producent, model 
Okres 

gwarancji 

Ilość 

w szt. 

1 2 3 4 5 

1 Komputer  

Producent: 

…………………………

……….. 

Model: 

…………………………

……….. 

3 lata 

 
18 

2 Monitor 

Producent: 

…………………………

……….. 

Model: 

3 lata 20 
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lp Przedmiot zamówienia Producent, model 
Okres 

gwarancji 

Ilość 

w szt. 

1 2 3 4 5 

…………………………

……….. 

3 Dysk usb 

Producent: 

…………………………

……….. 

Model: 

…………………………

……….. 

3 lata 8  

4 

Oprogramowanie 

HDClone Professional 

Edition 

XXXXXXXXXXXXX 
rękojmia 

 
10  

5 

Oprogramowanie PC 

Mark 8 Advanced 

Edition 
XXXXXXXXXXXXX rękojmia 2  

6 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

kolorowe 

 

Producent: 

…………………………

……….. 

Model: 

…………………………

……….. 

2 lata 1  

7 

Hyena enterprise  

32/6bit (upgrade z 

wersji 8.8 do 

najnowszej) 

 

XXXXXXXXXXXXX rękojmia 3 

8 

Ontrack EasyRecovery 

Professional (upgrade z 

wersji 6.1 do 

najnowszej) 

 

XXXXXXXXXXXXX 

rękojmia 

1 

9 

Ontrack EasyRecovery 

Professional najnowsza 

wersja lub równoważny 
XXXXXXXXXXXXX 

rękojmia 
1 

10 
PenDrive  

 

Producent: 

…………………………

……….. 

Model: 

……………………… 

5 lat 10 

11 

Automapa  Europa 

(przedłużenie 

subskrypcji) – 1 rok   

 

XXXXXXXXXXXXX 

rękojmia 

3 

 

2. Cena brutto dostawy przedmiotu umowy wynosi: .......................................... złotych.  

(słownie: ................................................................................................ /100). 
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3. Szczegółową charakterystykę przedmiotu umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

4. Do każdego asortymentu przedmiotu umowy gdzie udzielana jest gwarancja, Wykonawca 

dostarczy karty gwarancyjne. 

§2 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć w terminie  14  od daty podpisania umowy do siedziby 

zamawiającego. 

2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, w przypadku asortymentu przedmiotu umowy, gdzie w 

SIWZ  zamawiający wymagał aby sprzęt posiadał wymienione certyfikaty i spełniał 

wymienione normy, wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty 

dostawy. 

4. Po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca wystawi prawidłowo wypełnioną fakturę 

Zamawiającemu. 

§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji lub rękojmi na okres jak w § 1 ust. 1 tabela 

kolumna  4,  licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.  

2. W przypadku reklamacji dysków twardych na gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania dysków u siebie. 

3. W przypadku awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w 

terminie do 3-ch dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Zgłoszenie o awarii Zamawiający będzie składał telefonicznie na numer tel. 

..................................., a następnie zgłoszenie to będzie potwierdzone faksem na nr 

......................... lub e-mailem ............................................ 

5. W przypadku braku możliwości usunięcia wady/awarii/usterki w czasie określonym w ust. 3 

niniejszego paragrafu,  Wykonawca nieodpłatnie udostępni w ciągu kolejnych 24 godzin sprzęt o 

parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii. 

6. Nieprzekraczalny czas naprawy przedmiotu umowy to 14 (czternaście)  dni. 

7. W przypadku nie naprawienia przedmiotu umowy w terminie 14 dni, Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć przedmiot umowy nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych, na 

własny koszt do Zamawiającego.  

8. Usługi gwarancyjne muszą być świadczone w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

9. Wszelkie koszty transportu związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

10. Produkty objęte gwarancją w przypadku zaistniałych wad zostaną odebrane na koszt Wykonawcy 

do naprawy lub wymiany na nowe wolne od wad. 

11. Każdy podzespół wymieniony w przedmiocie umowy będzie posiadał gwarancję biegnącą od 

dnia wymiany - nie krótszą niż mówi ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 4 

Zapłata za dostarczony przedmiot umowy, nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury, 

przelewem na rachunek Wykonawcy. 
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§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych; 

2) Wykonawca nie dostarczy wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów, o których 

mowa w §2 ust. 2 umowy. 

3) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie 20 dni licząc od daty podpisania 

umowy; 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

1). za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

określonego w § 1 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu 

umowy; 

2). w przypadku nie spełnienia warunku określonego w § 3 ust. 5, za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu awarii 0,5% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy, nie dłużej 

jednak niż przez 10 dni.; 

3). za odstąpienie od umowy przez „Wykonawcę” z przyczyn nie zawinionych przez 

„Zamawiającego” lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 

ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 

umowy. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 

przekroczy wysokość kar umownych. 

 

 

§ 7 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

oferta Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 

2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
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§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

…………………………………... 

               pieczęć Wykonawcy 

 

  

 

 

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

L.p. 

Nazwa i adres 

Zamawiająceg

o 

Opis przedmiotu 

 i miejsce wykonywania zadania 

Czas realizacji (data 

rozpoczęcia-data 

zakończenia) 

 

 

Wartość 

dostawy 

1 2 3 5  
     

 

 

 

 

 

 

Miejscowość………………, dnia ………2013 r.  

 

 

….……………………………………. 

                        podpis osoby uprawnionej 

                         do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Dostawa Sprzętu Komputerowego dla WSA w Kielcach”, prowadzonym przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Kielcach oświadczamy, że 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych *, 

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą 

listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

__________________ dnia _________ 

 

 

 

_____________________________________ 

                          podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


