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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach 

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

- Prawo zamówień publicznych 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 tj. Dz. U. 2019 poz. 1843). 

 

1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,  

ul. Francuska 78, 40-507 Katowice,  

tel. +48/(0-32) 359 – 30 - 00, faks +48/(0-32) 359 – 30 - 01,  

e-mail: word@word.katowice.pl, adres strony internetowej: www.word.katowice.pl 

 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

3. Przedmiot zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) 

wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz 

serwera (część II) dla WORD Katowice.  

 

 

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji pn.:„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”  

 

3.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których 

parametry zostały podane w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.  

 

3.3 Opis przedmiotu zamówienia : Kody CPV dla części I-II 

 

31682530-4  - Awaryjne urządzenia energetyczne;  

48820000-2  - Serwery.  

 

3.4. Wymagany przez zamawiającego, minimalny okres gwarancji dla części zamówienia 

ujęty został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. 

  
4. Termin wykonania zamówienia:  

     

    Dla części I, II: maksymalnie 21 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia umowy. 

Możliwe jest skrócenie terminu dostaw dla poszczególnych CZĘŚCI I-II, który 

stanowić będzie jedno z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy      

          Prawo zamówień publicznych. 

 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2)    

i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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5.2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                        

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  

zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 

że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  

dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z  Zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art. 3  ust. 1  

pkt 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów oraz terminy ich składania. 

 

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia: 

 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (sporządzony na dzień składania oferty), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają  wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku  podstaw 

wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa 

w punkcie 5.2.1) niniejszej specyfikacji; 

 

3) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, 

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

 

3) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

 
6.2. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

notarialnie; 

 

2) W tabeli formularza oferty należy wpisać w kolumnie „Marka, typ, model” 

identyfikator jednoznacznie określający oferowany sprzęt tak, aby można było 

potwierdzić na stronie producenta sprzętu jego zgodność z zaoferowanym 

przedmiotem zamówienia.  

Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem karty katalogowe 
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oferowanych urządzeń lub ich podzespołów umożliwiające weryfikację czy spełniają 

one parametry wymagane w SIWZ. Dopuszczalne jest zastąpienie kart katalogowych 

wydrukiem strony internetowej producenta zawierającej w/w dane, jeżeli producent 

nie udostępnia kart katalogowych. W  przypadku serwera, jeżeli jego konfiguracja 

nie jest standardową opisaną w karcie katalogowej, należy dołączyć wydruk opisujący 

oferowaną konfigurację wraz z kartami katalogowymi podzespołów. Brak kart 

katalogowych/wydruków umożliwiających zweryfikowanie czy oferowane urządzenie 

spełnia wymogi SIWZ będzie skutkował odrzuceniem oferty. 

 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  

a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania;  

b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z 

oryginałem wszystkich dokumentów;  

c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  

4) Dowód wpłaty wadium; 

 

5) Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna; 

 

6) Załącznik nr 6 – oświadczenie.  

 

6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta    

       została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,      

       terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) dla części II – oświadczenie producenta, iż elementy z których zbudowany   

jest serwer są produktami producenta serwera lub są przez niego certyfikowane;  

b) dla części II - serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego  

kanału dystrybucyjnego na terenie Unii Europejskiej - wymagane oświadczenie 

producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;  

c) dla części II - dostępność części zamiennych minimum przez 3 lata od momentu 

zakupu serwera – wymagane jest oświadczenie producenta.  

 

6.4. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.2. specyfikacji: 

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2) Dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji Wykonawcy będą 

musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego 

wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126).  
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7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

 

1) Tadeusz Kura - tel.:+48/32  359-30-46 w godz. od 7:30 do 15:30, adres e-mail: 

zamowienia@word.katowice.pl - w zakresie przedmiotu zamówienia dla części I-

II, 
 

2) Justyna Marlińska – tel.: +48/32 359-30-08 w godz. 7:00 do 15:00, adres e-mail: 

zamowienia@word.katowice.pl- w zakresie procedury przetargowej. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający wymaga złożenia wadium:  

- dla CZĘŚCI I:    1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych), 

- dla CZĘŚCI II: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).  

 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do  godz. 10:00. 

  

 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804  oraz z 2015 r. poz. 978 i 

1240). 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek WORD w Katowicach:  

  

Alior Bank 

nr rachunku: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585 

tytuł: „wadium w postępowaniu nr AT.ZP.262.12.2019.JM, część nr ….” 

 

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

WORD Katowice, ul. Francuska 78, w Sekretariacie w godz. 7:30 – 15:30 od 

poniedziałku do piątku, a kserokopię  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do 

oferty. 

 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

   

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta 

przetargowa na Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz z 

zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera 

(część II) dla WORD Katowicach - część nr ...  

Nie otwierać przed 17.01.2020 godz.10.15.” oraz dodatkowo dokładny adres i 

miejsce złożenia oferty, tj.: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78,       

40-507 Katowice, Sekretariat  

 

 W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty 

mailto:zamowienia@word.katowice.pl


AT.ZP.262.12.2019.JM 

 

5 

 

przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 

pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

 

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego, w 

Sekretariacie WORD w Katowicach, w terminie do dnia 17.01.2020 r. do  godz. 

10:00. 

  

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 17.01.2020 r. o godz. 

10:15 na Sali konferencyjnej. 

 

12. Cenę oferty odrębnie dla każdej CZĘŚCI I -II należy podać na druku OFERTA, 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, odpowiednio dla każdej części. 

    Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.  

 

13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

13.1.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI I - II: 

 

1) całkowita cena ryczałtowa brutto (C)– 60%       

Każda część oceniana będzie osobno według wzoru: 

[Cn/Cb x 100 x 60%]=P 

 

2) termin dostawy (T) – 10% 

Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni.  

Oferowany termin dostawy będzie punktowany według następujących zasad: 

 

21 dni: 0  pkt 

20 dni: 3 pkt 

19 dni: 4 pkt 

18 dni: 5 pkt 

17 dni: 6 pkt 

16 dni: 7 pkt 

15 dni: 8 pkt 

14 dni: 9 pkt 

13 dni i krócej: 10 pkt 

 

Każda część oceniana będzie osobno.   

 

3) wydłużenie okresu gwarancji (Gw)- 30%   

 

Wymagana minimalna gwarancja została określona w poszczególnych CZĘŚCIACH  

I-II. Wartość punktowa 15 pkt (P) przyznawana będzie za wydłużenie okresu gwarancji 

o 12 miesięcy: 

 

- dla CZĘŚCI I:  

a) wydłużenie okresu gwarancji z 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia dostawy do 

Zamawiającego – 15 pkt; 

 

b) wydłużenie okresu gwarancji z 24 miesięcy do 48 miesięcy od dnia dostawy do 

Zamawiającego – 30 pkt.  

 

- dla CZĘŚCI II:  

a) wydłużenie okresu gwarancji z 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia dostawy do 

Zamawiającego – razem 15 pkt;  

 

b) wydłużenie okresu gwarancji z 36 miesięcy do 60 miesięcy od dnia dostawy do 

Zamawiającego – razem 30 pkt.   
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Zamawiający nie dopuszcza okresu gwarancji krótszego niż określony w opisie 

przedmiotu zamówienia. W razie nie wskazania w ofercie okresu gwarancji, przyjmuje 

się, że Wykonawca zaproponował wymaganą gwarancję minimalną i w związku z tym 

otrzymuje 0 pkt.   

 

13.2. Każda część oceniana będzie osobno, gdzie: 

 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty rozpatrywanej, 

Gw - wydłużenie okresu gwarancji - określone w punktach 

100 – wskaźnik stały, 

60% – procentowe znaczenie kryterium „cena” 

10% - procentowe znaczenie kryterium „termin dostawy” 

30% -procentowe znaczenie kryterium „wydłużenie okresu gwarancji”  

P - suma punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą 

całkowitą ilość punktów. 

 

13.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w 

art.24 aa ust 1 ustawy Pzp. Po dokonaniu oceny ofert, a przed formalnym 

poinformowaniem wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

wzywa wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wymaganym terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia (ocena podmiotowa Wykonawcy) w trybie 

art. 26 ust.1 lub 2 ustawy Pzp. 

13.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy,  Zamawiający będzie mógł wybrać 

ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert , bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania  i oceny, chyba, ze zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

 
14. Z wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty na poszczególne części, 

zostaną podpisane umowy (Wzory umów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji). Terminy zawarcia umów zostaną określone w informacji o wynikach 

postępowania. Terminy te mogą ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez 

któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umów wykonawcy zostaną 

poinformowani po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 

15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców, którzy złożą najkorzystniejsze 

oferty na poszczególne części, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

16. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 

ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy 

wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
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a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 

964 z późń. zm); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późń. zm). 

 

Zgodnie z art. 181  Prawa zamówień publicznych: 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 

w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2.” 

 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 

17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.   

 

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

21. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 

 

22. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia 

odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń 

w walutach obcych. 

 

23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

25. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wzór umowy (CZĘŚCI I-II). 

3. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców. 

4. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia – do wypełnienia przez wykonawców.  

5. Klauzula informacyjna. 

6. Wzór oświadczenia.  
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Opracował zakres merytoryczny: Sprawdził pod względem 

formalno-prawnym: 
Zatwierdził: 

 
 

………………………………………… 
data i podpis 

 
 

…………………………… 
data i podpis 

 
 

………………………………….. 
data i podpis 
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 

 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Część I  

 

3 szt. Zasilacza awaryjnego (UPS) wraz z zestawem baterii oraz montażem i 

konfiguracją we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego 

 

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

Zasilacz awaryjny wraz z zestawem baterii musi zapewnić podtrzymywanie napięcia w 

przypadku awarii zasilania urządzeń komputerowych o łącznym poborze mocy min. 

6000 W przez okres min. 120 min oraz spełniać  co najmniej wszystkie niżej 

przedstawione właściwości i funkcje: 

 

Technologia zasilania: On-Line z podwójna konwersją, czas przełączania 0ms. 

Kształt fali na wyjściu: sinusoida. 

Zabezpieczenia - przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem 

oraz skokami napięć, 

EPO - awaryjne wyłączenia zasilania urządzeń, których dalsza praca na podtrzymaniu 

mogłaby być niebezpieczna, 

Współczynnik mocy >=0,9 

Nominalne napięcie wejściowe 230V  

Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 4 Hz (autodetekcja)  

Typ gniazda wejściowego – złącze umożliwiające podłączenie z rozdzielni. 

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym min. 190 - 280V  

Zasilanie 3 fazowe 

 

Napięcie wyjściowe 230V  

Wydajność przy pełnym obciążeniu min. 90%  

Zniekształcenia napięcia wyjściowego - mniej niż 3%  

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 50 Hz +/-3 Hz  

Gniazda wyjściowe: Min. 1 szt. złącza umożliwiająca podłączenie UPS-a do rozdzielni 

Wyjście: 3 fazowe,  

 

Dodatkowe funkcje przedmiotu zamówienia: 

Powiadomienia LCD:  
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 Status UPS 

 Poziom obciążenia 

 Poziom naładowania/rozładowania baterii 

 Zakres napięcia na wyjściu i wejściu 

 Informacja o błędach 

 Tryb pracy 

Powiadomienia dźwiękowe: 

 powiadomienia o błędach 

 status UPS 

 przeciążenie 

 

Automatyczny i manualny wewnętrzny tor obejściowy 

Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania 

Kompatybilność z generatorem 

Bezpiecznik automatyczny 

Certyfikat bezpieczeństwa 

Elastyczny czas podtrzymania 

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury 

Typ akumulatora: baterie bezobsługowe ołowiowo-kwasowe  

 

Porty komunikacyjne min. 1 szt. DB-9 RS-232, 1 x RJ-45 10/100 Base-T służący do 

zarządzania UPS. UPS musi umożliwiać montaż co najmniej jednego dodatkowego 

portu komunikacyjnego 1 x RJ-45 10/100 Base-T lub posiadać dwa porty. Dodatkowy 

port (obydwa porty) musi umożliwiać równoległe wykonywanie tych samych zadań co 

podstawowy. Dostawa dodatkowego portu nie wchodzi w skład zamówienia. 

Każdy z portów RJ-45 10/100 Base-T musi umożliwiać: 

 zarządzanie UPS-em za pośrednictwem protokołu SSH, strony WWW oraz 

protokołu SNMP 

 obsługę protokołu HTTPS 

 obsługę protokołu SNMP w wersjach 1, 2c i 3. 

 wysyłanie e-maili do zdefiniowanych użytkowników, informujących o 

zdarzeniach – minimum brak zasilania zewnętrznego, rozładowanie baterii, 

awarie. Wysyłanie musi współpracować z kontami pocztowymi wymagającymi 

uwierzytelnienia i szyfrowanych połączeń jak np. g-mail. 

 dostęp za pośrednictwem protokołu SSH oraz strony WWW do logów 

rejestrujących minimum napięcie wejściowe (dla każdej fazy oddzielnie), 

napięcie wyjściowe, (dla każdej fazy oddzielnie), prąd obciążenia (dla każdej 

fazy oddzielnie), stopień (%) naładowania baterii. 
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Urządzenie musi posiadać detektor temperatury w pomieszczeniu UPS oraz detektor 

temperatury samego urządzenia udostępniające dane za pośrednictwem protokołu 

SSH, strony WWW (np. w oprogramowaniu zarządzającym) oraz protokołu SNMP - 

każdy detektor oddzielnie. 

Do urządzenia winno być dołączone oprogramowanie umożliwiające bezpieczne 

wyłączenie serwerów i stacji roboczych w przypadku awarii zasilania. Wyłączania 

serwerów i stacji roboczych musi być realizowane za pomocą każdego z interfejsów 

RJ-45 10/100 Base-T oddzielnie. 

Zdalne zarządzanie zabezpieczone Hasłem dostępu, 

Poziom hałasu max. 60,00 dB. 

 

Zasilacz oraz ewentualne baterie czy zestawy baterii muszą być umieszczone na 

podstawie z stalowej kratownicy zabezpieczonej przed korozją i odpowiedniej 

wytrzymałości wysokości min. 5cm max. 10cm.  – odległość dolnej krawędzi urządzeń 

od podłoża.  

 

Dostarczone urządzenia muszą być objęte gwarancją min. 24 miesięczną. Koszt 

ewentualnych wymaganych przeglądów musi być uwzględniony w cenie oferty. 

 

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Urządzenia winny być zainstalowane w następujących lokalizacjach: 

 

OT w Dąbrowie Górniczej, 

ul. Tysiąclecia 56, 41-303 Dąbrowa Górnicza: 

 

W pomieszczeniu, w którym będzie instalowany nowy UPS obecnie znajduje się 

uszkodzony UPS SOCOMEC Digys EVO 30kVA wraz z szafą z akumulatorami (34 szt.), 

jest on podłączony do rozdzielni elektrycznej. 

 

Maksymalne wymiary UPS-a nie mogą przekraczać wymiarów: 

1800mm x 1000mm x 2800mm (długość x szerokość x wysokość) 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1. Wykonanie odpowiednich połączeń w rozdzielni oraz podłączenie i uruchomienie 

UPS-a. 

2. Demontaż uszkodzonego UPS-a i przeniesienie we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce na terenie obiektu 

 

OT w Bytomiu, 

ul. Strzelców Bytomskich 98, 41-906 Bytom: 

 

W pomieszczeniu, w którym będzie instalowany nowy UPS obecnie znajduje się APC 

Smart-UPS RT 7500 XL; data produkcji 11.04.2005 + 5 zestawów baterii, jest on 

podłączony do rozdzielni elektrycznej – wejście trzy fazy, wyjście jedna faza. 
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Rozmiary UPS muszą umożliwiać jego montaż w przestrzeni ograniczonej 

następującymi wymiarami, przy zachowaniu odstępów umożliwiających jego obsługę: 

1350x2500x2000mm (szer. x dł. x wys.) przejście do strefy pomieszczenia 

ograniczone belką stropową na wysokości 1750mm. Odległości zmierzone między 

ścianami. 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1. Wykonanie odpowiednich połączeń w rozdzielni, w tym rozdzielenie obciążenia 

na trzy fazy w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz podłączenie i uruchomienie 

UPS-a. 

2. Demontaż uszkodzonego UPS-a i przeniesienie we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce na terenie obiektu 

 

 

OT w Tychach, 

ul. Jana Pawła II 3, 43-100 Tychy: 

 

W pomieszczeniu, w którym będzie instalowany nowy UPS obecnie znajduje się UPS 

SOCOMEC MASTERYS 3/3 SYSTEM 15kVA; rok produkcji 2008, jest on podłączony do 

rozdzielni elektrycznej, szafa z akumulatorami (45szt.), ze względu na standardową 

konstrukcję budynku,  znajduje się w innym pomieszczeniu na poziomie gruntu. 

Pomieszczenie z akumulatorami jest połączone kablami z pomieszczeniem w którym 

znajduje się UPS. 

 

Maksymalne wymiary UPS-a nie mogą przekraczać wymiarów: 

2500mm x 1000mm x 2400mm (długość x szerokość x wysokość) 

Natomiast baterie umieszczone muszą  być w pomieszczeniu pod schodami gdzie 

najniższy wymiar wynosi 1350 mm a najwyższy 2800 na długości 3000 mm, całkowita 

szerokość przejścia wynosi 1700mm przy czym baterie mogą zająć max. 1000mm 

 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1. Wykonanie odpowiednich połączeń w rozdzielni oraz podłączenie i uruchomienie 

UPS-a. 

2. Demontaż uszkodzonego UPS-a i przeniesienie we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce na terenie obiektu 

 

 

 

Część II  

 

Serwer 

 

• Obudowa do montażu w szafie Rack o szerokości 19’’ i wysokości max 2U, z 

możliwością montażu co najmniej 2 szt. redundantnych zasilaczy hot - plug. Wraz z 

obudową muszą być dostarczone wszystkie elementy umożliwiające jej montaż w szafie.  

• Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem 

firmowym. 

• Możliwość instalacji min dwóch procesorów. 

• Zamontowany jeden ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości min 2,1 GHz z pamięcią 

cache L3 min 20 MB.   

• Gniazda pamięci w ilości min 24 szt. z możliwością instalacji pamięci RAM o łącznej 

pojemności min. 768 GB DDR4 RDIMM.  
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• Zamontowanie 32 GB pamięci DDR4 RDIMM.  

• Minimum 2 gniazda rozszerzeń PCI – Express 3.0 z możliwością rozbudowy do 8 gniazd 

PCI – Express 3.0.  

• Minimum osiem wnęk dyskowych umożliwiających montaż 2,5’’ dysków SAS, SATA 

oraz SSD.  

• Sprzętowy kontroler RAID 12Gb SAS z min 1 GB pamięci typu flash obsługujący co 

najmniej macierze RAID 0, RAID 1, RAID 5 zbudowane z dysków SAS. Kontroler musi 

umożliwiać stworzenie macierzy opisanych w punkcie następnym.  

• Zamontowane min. 3 szt. identycznych dysków twardych w technologii hot-swap SAS 

12 Gbps min 10k rpm o pojemności min. 600 GB każdy, umożliwiających 

skonfigurowanie macierzy RAID 5.  

Dodatkowo min. 2 szt. identycznych dysków twardych w technologii hot-swap SAS 12 

Gbps min 10k rpm o pojemności min. 600 GB każdy, umożliwiających skonfigurowanie 

macierzy RAID 1.   

• Minimum 4 porty Gigabit Ethernet oraz oddzielny port Ethernet służący wyłącznie do 

komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania.  

• Karta zdalnego zarządzania z portem Ethernet, zapewniająca co najmniej włączenie, 

wyłączenie, restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, możliwość 

przejęcia zdalnej konsoli - tekstowej niezależnie od stanu serwera, możliwość 

konfiguracji BIOS’u serwera, możliwość odczytu bieżących danych zwracanych przez 

sensory sprzętu (min temperatura, obroty wentylatorów, stan macierzy dyskowej). 

Możliwość rozbudowy o funkcjonalności przejęcia konsoli graficznej i podłączenia 

wirtualnych napędów. Rozwiązanie musi być sprzętowe, całkowicie niezależne od 

systemów operacyjnych.  

• Zintegrowana karta graficzna wyposażona w min. 16 MB pamięci oraz co najmniej 

złącze VGA (D- Sub). Możliwość podłączenia monitora na złączu D-Sub z przodu 

obudowy. 

• Min sześć portów USB, w tym min dwa porty USB 3.0 oraz min dwa porty z przodu 

obudowy.  

• Zamontowane 2 zasilacze hot - swap o minimalnej mocy 550W każdy.  

• Możliwość zmiany w czasie pracy (hot - swap) zasilacza, modułów chłodzenia, dysków.  

• Panel diagnostyczny LCD umieszczony na froncie obudowy.  

• Zainstalowany wewnętrzny napęd DVD-RW.  

• Obsługiwane systemy operacyjne co najmniej Microsoft Windows Serwer 2012 R2 i 

wyższe, VMware vSphere ESXi 5.5 i wyższe.  

• Serwer musi posiadać gwarancję producenta na okres minimum 3 lat wraz z naprawą 

na miejscu instalacji, z czasem 24h w dni robocze na przywrócenie sprawności serwera 

– musi zapewniać pozostawienie uszkodzonych dysków u Zamawiającego oraz 

możliwość zgłaszania awarii serwera w trybie 24x7x 365.  

• Elementy z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta serwera 

lub być przez niego certyfikowane - wymagane oświadczenie producenta, oraz muszą 

być objęte gwarancją producenta serwera.  
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• Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na 

terenie Unii Europejskiej - wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany 

do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.  

• Dostępność części zamiennych minimum przez 3 lata od momentu zakupu serwera – 

oświadczenie producenta  

• Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 

najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet z pośrednictwem 

strony www producenta serwera 

 Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do OT WORD w Katowicach przy 

ul. Francuskiej 78, 40-507 Katowice.  

Gwarancja min. 36 miesięcy 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 

 
WZÓR UMOWY DLA CZĘŚCI I-II 

 

Umowa nr …………. 

zawarta pomiędzy  

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78, 

NIP: 954-21-92-176, REGON: 273747894 

reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora – ………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  

 

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

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

 

reprezentowaną przez: 

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

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwane łącznie Stronami, 

 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu .......................... pod nr ....................., o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz 

z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera (część II) dla 

WORD Katowice” zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i ofertą przetargową Wykonawcy dla CZĘŚCI NR …… : 

……………………………………… 

 

§ 2 

 

1. Całkowita ryczałtowa wartość dokonanego zakupu wraz z dostawą wynosi:  

 

a) wartość netto:  ................................................................................zł 

słownie złotych:............................................................... 

 

b) podatek VAT w wysokości 23%:................................................................. 

zł słownie złotych: ............................................................................ 

 

c) wartość brutto: ......................................................................................zł 

 słownie złotych:.......................................................................................... 

  

W tym: (wyszczególniony, w podziale na ceny jednostkowe, przedmiot zamówienia 

z podaną wartością netto). 
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2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i nie mogą ulec zmianie. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy 

jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie przed dostarczeniem Zamawiającemu. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 oraz oferta Wykonawcy 

stanowią integralną część  umowy. 

 

§ 3 

 

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura - płatna 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Płatność nastąpi 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania. 

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej 

umowy, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

 

 

§ 4 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia ….. dni od daty zawarcia umowy (zgodnie 

ze złożoną ofertą).   

3. Miejscem wykonania umowy są miejsca wskazane w Załączniku nr 1. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru.  

5. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru w imieniu Zamawiającego 

są łącznie dwaj pracownicy Działu IT oraz pracownik Działu WEM.  

 

§ 5 

 

1. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad w przedmiocie 

zamówienia  Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na sprzęt o nie gorszych 

parametrach w ciągu 24 godzin (dotyczy to okresu gwarancji). 

2. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego, a 

Wykonawca dostarczy nowy dysk, identyczny z uszkodzonym lub w przypadku 

niedostępności takiego dysku na rynku inny, kompatybilny, o nie gorszych 

parametrach technicznych. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……..miesięcy ( odrębnie dla każdej z (CZĘŚCI 

I-II) zgodnie ze złożoną ofertą, lub co najmniej zgodnej z warunkami 

przedstawionymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.  

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w rzeczach będących 

przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest 

odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone rzeczy:  

a) stanowią własność osoby trzeciej, albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej  

b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich 

przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli 

dostarczono je w stanie niezupełnym.  

4. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usuwania wad uszkodzonego sprzętu lub nieodpłatnej dostawy sprzętu wolnego od 

wad do siedziby Zamawiającego.  
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5. W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek  

 w przedmiocie zamówienia odbywać się będą:  (jednym z poniższych sposobów) 

- telefonicznie, numer .... 

- wiadomością e-mail, adres .......... 

- fax'em, numer .................  

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy, co najmniej 

tej samej funkcjonalności. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający dopuszcza, w przypadku udokumentowanego wycofania z rynku, 

dostarczenie innego, niż wskazane w ofercie, przedmiotu zamówienia, jednak 

posiadającego funkcjonalność i parametry nie gorsze niż produkty zaproponowane 

w ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksowania umowy, bezwzględnie jednak musi 

być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Zmiana ta nie może spowodować zmiany w kwocie wynagrodzenia. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niedotrzymanie terminu dostawy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto. 

c) za niedotrzymanie podanego w § 5 niniejszej umowy czasu wykonania działań 

serwisowych w okresie gwarancyjnym w wysokości: 

- 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 

20 % wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem, który określa ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej uprzednio części 

umowy.  

 

§ 9 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub 

terminu wykonania Umowy, z powodu okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy. 

 

§ 10 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 

wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których 

treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń 

finansowych od WORD w Katowicach.  
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§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 12 

 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do specyfikacji  

 

....................... , dnia ............... 

 

 

….................................................................... 

Nazwa i adres firmy (wykonawcy) 

 

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

 

...................................................................... 
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym 
 

...................................................................... 
adres e-mail wykonawcy 
 

 

OFERTA 

    

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę zasilaczy 

awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją 

(część I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia na następujących zasadach: 
 
(UWAGA: W tabeli formularza oferty należy wpisać w kolumnie „Marka, typ, model” identyfikator 
jednoznacznie określającą oferowany sprzęt tak, aby można było potwierdzić na stronie 

producenta sprzętu jego zgodność z zaoferowanym przedmiotem zamówienia. W przypadku braku 
oznaczenia produktu symbolem, który w sposób jednoznaczny określa przedmiot zamówienia 
należy dołączyć kartę katalogową produktu.)   
 
 

CZĘŚĆ I:  

 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Dokładny opis 
oferowanego 

produktu(marka, 
typ, model) 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Ilość Wartość netto 
(cena 

jednostkowa 
netto x ilość 

sztuk) 

Wartość 
podatku VAT 

(zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

1 Zasilacz 
awaryjny (UPS) 

  3  
  

Razem  

Termin dostawy (w dniach) - ……………………………….. 

Wydłużenie okresu gwarancji(w miesiącach): ………………………………..... 
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CZĘŚĆ II:  

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Dokładny opis 
oferowanego 

produktu(mark
a, typ, model) 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Ilość Wartość netto 
(cena 

jednostkowa 
netto x ilość 

sztuk) 

Wartość 
podatku VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Serwer    1  

  

Razem  

Termin dostawy (w dniach) - ……………………………….. 

 
Wydłużenie okresu gwarancji (w miesiącach): ………………………..  

 

 

 

2.  Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (*wspólnicy konsorcjum 

składający ofertę wspólną) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 Pzp oraz  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o przetargu oraz w specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 Pzp. W załączeniu 

przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do 

specyfikacji.   

Oświadczamy, że na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego 

wyznaczonym, złożymy dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

określone przez zamawiającego w specyfikacji. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

5. Wadium w wysokości …............... zostało wniesione w dniu .............. w formie: 

…................................... 

 Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:  

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

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi 

w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa 

zamówień publicznych. 

 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

7. Oświadczamy, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, (zgodnie z art. 24 ust. 11 

Prawa zamówień publicznych) złożymy oświadczenie o przynależności lub braku 
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawimy 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Następującym Podwykonawcom (podać dokładną nazwę) zamierzamy powierzyć 

wykonanie następujących części zamówienia: 

 

a)   ………………………..wykonanie ............................................................, 

b) …………………………..wykonanie ……………………………………………………………………., 

c) ………………………….. wykonanie ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do specyfikacji 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Katowicach   

40-507 Katowice 

ul. Francuska 78 

Wykonawca: …………………………………………..…… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………….... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Zakup i dostawa 

zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część 

I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice” prowadzonego przez Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 

1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

5 ustawy Pzp. 
 

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      ………………………………………… 

          (podpis) 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze  

…………...........……………………...........................................................................

.... 

 

…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 

          (podpis) 

* Niepotrzebną część tabeli skreślić 

Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*. 
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Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 

z 20.5.2003, s. 36). 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 

...................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Katowicach 

 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Katowicach : iod@word.katowice.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn: „Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich 

montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawą Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

mailto:iod@word.katowice.pl
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 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

                                                                                                                                        

                                                                          

………………………….……………………………… 

                                                                                    Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 6 do specyfikacji 

 

 

Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO  

 
 
 

Oświadczam, że w przetargu nieograniczonym p.n. „Zakup i dostawa zasilaczy 

awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz 

serwera (część II) dla WORD Katowice” wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

        …………………………………….. 

    Podpis osoby uprawnionej do  

    reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


