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Katowice, dnia 12.05.2015 
 

       ………………………………………………….. 
 
 

       ZATWIERDZAM  
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
na dostawę 2 serwerów i/lub  

1 laptopa z systemem operacyjnym 
 w zakresach I - II 

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach   
 
1. Informacje o Zamawiającym  
Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78  

Numer telefonu (0-32) 359 30 00  

Numer faksu (0-32) 359 30 01 

Godziny urzędowania od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl  

2.Tryb udzielenia zamówienia  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207.000 
euro, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia : Kody CPV    
48820000-2  Serwery 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
30213100-6 Komputery przenośne  
3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ZAKRESACH I - II 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych  

3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniających. 

3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
Przedmiot  zamówienia w ZAKRESACH I-II  
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, spełniać normy CE. 
Wszystkie broszury, instrukcje instalacyjne i gwarancje mają być w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu 
wraz z przedmiotem zamówienia  
Określone w niniejszej SIWZ  parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, 
jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 
 
Dostawa:  Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby WORD w Katowicach, 
przy ul. Francuskiej 78.   
Dostawa zostanie potwierdzona przygotowanym przez Wykonawcę i podpisanym obustronnie protokołem zdawczo 
odbiorczym „bez zastrzeżeń” który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.   
 
ZAKRES I  
SERWER Z SYSTEMEM OPERACYJNYM szt.1 
SERWER (bez systemu operacyjnego) szt. 1 
1) 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. 

2) Możliwość instalacji do dwóch procesorów sześciordzeniowych o częstotliwości min 2,50 Ghz, z prędkością 
dostępu do pamięci min 1300 MHz. 
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3) Rozmiar pamięci podręcznej L3 min 10 MB. 

4) Zamontowany jeden sześciordzeniowy procesor o częstotliwości min 2,5 GHz z pamięcią L3 min 15 MB.  

5) Gniazda pamięci min 24 szt. z możliwością instalacji pamięci ram min. 254 GB DDR3 RDIMM lub 44 GB DDR3 
UDIMM. 

6) Zamontowanie min 24 GB pamięci DDR3 RDIMM. 

7) Minimum 2 gniazda rozszerzeń PCI - Express. 

8) Minimum osiem wnęk dyskowych umożliwiających montaż 2,5’’ lub 3,5’’ dysków SAS, SATA oraz SSD 
(wymaganie będzie spełnione jeżeli serwer będzie posiadał 8 wnęk o jednym ze wskazanych rozmiarów). 

9) Maksymalna obsługiwana pamięć dysków zewnętrznych min. 16,0 TB dysków hot - swap SAS lub 8,0 TB 
dysków hot - swap SATA lub 3,2 TB dysków hot - swap SSD 

10) Wbudowany sprzętowy kontroler RAID obsługujący co najmniej macierze RAID 0, RAID 1, RAID 5 zbudowane z 
dysków SAS. Kontroler musi umożliwiać stworzenie macierzy opisanych w punkcie następnym (wymagania na 
zainstalowane dyski). 

11) Zamontowane min. 3 szt. identycznych dysków twardych w technologii hot-swap SAS 6 Gbps min 10k rpm o 
pojemności min. 500 GB każdy, umożliwiających skonfigurowanie macierzy RAID 5. Dodatkowo min. 2 szt. 
identycznych dysków twardych w technologii SAS o pojemności min. 500 GB każdy, umożliwiających 
skonfigurowanie macierzy RAID 1.  

12) Minimum 4 porty Gigabit Ethernet oraz oddzielny port min. Ethernet służący wyłącznie do komunikacji z 
kontrolerem zdalnego zarządzania. Jeżeli serwer jest wyposażony w co najmniej cztery porty Gigabit Ethernet 
port zarządzania może być współdzielony z jednym z portów. 

13) Karta zdalnego zarządzania 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 i 
funkcjonalności przejęcia konsoli graficznej i podłączenia wirtualnych napędów może być zależne od wykupienia 
dodatkowych licencji, które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia). Rozwiązanie musi być sprzętowe, 
całkowicie niezależne od systemów operacyjnych. 

14) Zintegrowana karta graficzna wyposażona w min. 8 MB RAM oraz co najmniej złącze VGA (D - Sub). Możliwość 
podłączenia monitora na złączu D-Sub z przodu obudowy 

15) Min sześć portów USB 2.0, w tym min dwa z przodu obudowy. 

16) Zamontowane 2 zasilacze hot - swap o minimalnej mocy 450W każdy, jednak nie mniejszej niż wymagana do 
prawidłowej mocy serwera. 

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

18) Diody diagnostyczne LED. 

19) Nagrywarka DVD. 

20) Obsługiwane systemy operacyjne co najmniej Microsoft Windows Serwer 2008 R2 i wyższe, Microsoft VMware 
ESXi 4.0 embedded hypervisor. 

21) Serwer musi posiadać gwarancję 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. 

22) Możliwość zgłaszania awarii serwera w trybie 24x7x 365. 

23) Elementy z których zbudowany był serwer muszą być produktami producenta serwera lub być przez niego 
certyfikowane - wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty, oraz muszą być objęte gwarancją 
producenta serwera. 

24) Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce oraz posiadać 
atesty i certyfikaty obowiązujące na rynku polskim i europejskim - wymagane jest oświadczenie producenta 
serwera dołączone do oferty, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 
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25) Dostępność części zamiennych minimum przez 3 lata od momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta 
dołączone do oferty) 

26) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych 
wersjach bezpośrednio z sieci Internet z pośrednictwem strony www producenta serwera. 

27) Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu 
tj. karty katalogowe producenta serwera lub jego poszczególnych podzespołów umożliwiające zweryfikowanie 
czy dostarczony sprzęt spełnia wymagania SIWZ. 

LICENCJE 

28) System operacyjny Windows 2012 serwer R2 64 Bit Standard polska wersja językowa wraz z licencją. 
Zastosowana licencja nie może ograniczać maksymalnej ilości użytkowników 1 szt. Dla drugiego z serwerów 
Zamawiający posiada odpowiednie licencje. 

29) Licencje dostępowe CAL dla Windows Serwer 2012 R2 PL 15 szt. (łącznie z ilością licencji dostępowych 
zawartych w licencji na system operacyjny jednego serwera). Licencje w programie licencyjnym MOLP. 
Zmawiający nie jest uprawniony do uzyskiwania licencji edu ani gov. 

30) Oprogramowanie serwera bazodanowego Microsoft SQL Server SQL 2014 w wersji Standard 1 szt. Licencja w 
programie licencyjnym MOLP. Zmawiający nie jest uprawniony do uzyskiwania licencji edu ani gov. 

31) Licencje dostępowe CAL do dostarczonego serwera Microsoft SQL Server SQL 2014 12 szt. 

 

ZAKRES II 
 

LAPTOP Z SYSTEMEM OPERACYJNYM szt. 1 

Przekątna ekranu od 15 do 15,9 cala 

Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 

Procesor osiągający w teście wydajności: Passmark CPU Mark min. 3420 pkt 

Zainstalowana pamięć RAM min. 8GB DDR3 

Karta sieciowa 10/100/1000 (RJ45) 

Łączność bezprzewodowa min. Bluetooth 4.0 , WiFi 802.11 ac 

Dysk twardy HDD Min. 1 TB SATA III 

Napęd optyczny DVD+/-RW 

Porty USB min. 1xUSB3.0 i 2xUSB2.0  

Dodatkowe wyposażenie: wbudowane głośniki, TouchPad, klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną, wbudowana 

kamera min. 1 Mpix, wyjście HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, Czytnik kart SD/MMC,  

System operacyjny – Windows 8.1  

Dopuszczalne kolory: czarny, szary, srebrny 

Gwarancja min. 24 miesiące 

Waga max. 2,6 kg 

 
Gwarancja dotyczy ZAKRESÓW I – II 
Zadanie I  
Serwery muszą posiadać gwarancję na okres minimum 3 lat wraz z naprawą na miejscu instalacji, z czasem 24h w 
dni robocze na przywrócenie sprawności serwera. Wykonawca musi zapewniać pozostawienie uszkodzonych 
dysków u Zamawiającego. 

 
Zadanie II –  
Gwarancja min. 24 miesiące 

 
Zamawiający w opisie określił minimalny okres gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia; przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres. Gwarancja powinna obejmować wszelkie 
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wady, usterki i awarie przedmiotu zamówienia powstałe w czasie jego poprawnego użytkowania i nie może być 
krótsza niż gwarancja producenta. 
Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne były realizowane przez Wykonawcę w siedzibie zamawiającego. 
W przypadku konieczności przetransportowania sprzętu, części lub akcesoriów do warsztatu Wykonawca wykonuje 
transport na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za przedmiot zamówienia w fazie naprawy i transportu. 
Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać wady i awarie przedmiotu zamówienia niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 
telefonicznie i pisemnie na numer faxu lub adres e-mail  wskazany przez Wykonawcę. Serwis gwarancyjny zapewni 
podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu 
zgłoszenia usterki oraz do usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia lub wymianę na nowe w terminie 14 dni 
kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia. 
W przypadku uszkodzenia dysku, (zakupionego w dostawach lub oddzielenie)  wykonawca będzie zobowiązany do 
wymiany na fabrycznie nowy, pozostawiając uszkodzony dysk u Zamawiającego z uwagi na bezpieczeństwo danych.  
Czas wykonywania czynności gwarancyjnych należy uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego. Fakt 
usunięcia wad i awarii przez Wykonawcę będzie każdorazowo stwierdzony protokolarnie po ich usunięciu. 
Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat związanych z utrzymaniem okresu gwarancji w trakcie jej 
trwania. Wszelkie dodatkowe koszty muszą zostać uwzględnione w cenie sprzętu. 
W przypadku żądania Zamawiającego, Wykonawca na czas trwania naprawy gwarancyjnej musi dostarczyć sprzęt 
zastępczy o porównywalnej podstawowej funkcjonalności. 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady, usterki czy awarii dostarczonego sprzętu w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady, a przypadku niemożności usunięcia 
wady dostarczenie nowego sprzętu, osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w 
ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu zapłaty. 
W przypadku wystąpienia trzech kolejnych napraw danego sprzętu, części lub akcesoriów Wykonawca jest 
zobowiązany do wymiany wadliwego sprzętu, części lub akcesoriów na fabrycznie nowe 
 
Obligatoryjnie wymaga się, aby przedmiot zamówienia odpowiadał normie CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń 
informatycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń informatycznych (PN-EN 60950:2002 oraz  
PN-EN 55022:2002 o PN-EN 55024:2000). 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
Zadanie I – termin dostawy 21 dni kalendarzowych lub mniej od dnia podpisania umowy 
Zadanie II – termin dostawy 7 dni kalendarzowych lub mniej od dnia podpisania umowy 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 
pkt 1 - 4  niniejszego Rozdziału winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ust. 2 niniejszego Rozdziału musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 -2 
 niniejszego Rozdziału na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale V niniejszej 
SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. 

5. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania 
wynikające z przepisów ustawy. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, określonych w Rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od 
Wykonawców złożenia następujących dokumentów: 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 
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1) 

Oświadczenie Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust 1 ustawy (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  
do SIWZ. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków,  

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy składa przynajmniej 
jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą 

wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  
i Rozdziale 5 ust. 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących 
dokumentów: 

 
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) 
Oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw  
do wykluczenia (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4  do SIWZ. 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o braku podstaw  
do wykluczenia musi być złożone przez każdego  

z tych Wykonawców 

2) 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru, 
lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej , jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji , w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  

 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, aktualny odpis, musi być złożony przez każdego z 
tych Wykonawców oddzielnie. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć : oświadczenie o 
braku przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 zawarte w formularzu 
ofertowym – zał. Nr 1) lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej . W tym przypadku 
oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zawarte w załączniku nr 1 należy wykreślić. W 
przypadku oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia każdy z wykonawców składa odrębnie 

4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów: 
 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Wypełniony formularz oferty wraz z kalkulacją 
cenową dla ZAKRESU I/II 

Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, formularz musi być złożony wspólnie. 

2) 
Szczegółową specyfikację techniczną 

oferowanego sprzętu 

Karty katalogowe producenta serwera lub jego 
poszczególnych podzespołów umożliwiające 

zweryfikowanie czy dostarczony sprzęt spełnia 
wymagania SIWZ. 

 
 

5. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 – 4  niniejszego Rozdziału Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów biorących udział w realizacji części 
zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Dokumenty wskazane w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału są składane w oryginale  
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
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upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 
10. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem, Zamawiający rozumie złożenie  

na kserokopii dokumentu podpisu przez Wykonawcę albo umocowanego przedstawiciela  
lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnianego lub upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 
Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego Rozdziału 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. 

12. Dokument, o których mowa w ust. 11 niniejszego Rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami  

7.1 Wszystkie załączone dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem notarialnie.  
7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI siwz oraz 
pełnomocnictw w formie elektronicznej lub faksem. 
7.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je 
przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem lub drogą elektroniczną. 
7.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.  
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7.7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7.8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: w sprawach 

merytorycznych Sebastian Cieszko, a w sprawach proceduralnych Ewa Gawlik od poniedziałku do piątku w 
godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 e-mail: zamowienia@word.katowice.pl, fax 32/359 30 08  

8. Wymagania dotyczące wadium  
8.1  Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium dla ZAKRESU I zgodnie z art. 45 ustawy PZP   
dla ZAKRESU I w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) 

8.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w: BANK 

BPH S.A. nr konta: 31 1060 0076 0000 3210 0021 4386 tytuł przelewu „wadium w przetargu na  
dostawę 2 serwerów dla WORD w Katowicach ZAKRES I”  

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 
8.3 W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał 

poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej: „Wadium w przetargu na dostawę 2 serwerów dla WORD  
w Katowicach ZAKRES I”  w Sekretariacie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej 78. 

8.4. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.  
8.5 Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  
 
9. Termin związania ofertą  
9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert  
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10.1 Ofertę należy sporządzić dokładnie według załączonego do siwz formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do siwz (wraz z załącznikami do formularza) lub na nim 

10.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.3  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.4  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (czytelnie) w języku polskim. 
10.5  Oferta winna być podpisana w miejscach zaznaczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w taki sposób, aby tożsamość osoby/osób była identyfikowalna tj. podpis opatrzony imienną 
pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska. Jeżeli oferta i załączniki zostaną 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 

10.6  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
10.7  Zaleca się aby całość oferty była spięta (zszyta) w sposób trwały, ponumerowany zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty. 
10.8 dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa; 

10.9  W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, 
zgodnie z tabelą zawarta w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji, oznaczać będzie, iż całość 
zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.  

10.10  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie I opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta 
/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 
niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący:  

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 na dostawę 2 serwerów i/lub laptopa z systemem operacyjnym  w ZAKRESI I lub/i ZAKRES II dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 

Nie otwierać przed 22.05.2015 r. godz. 9.15 

 
10.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty 

/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji: np.  za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, 
lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert   

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
11.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 22.05.2015 r. do godz. 9:00 na adres Zamawiającego podany w 

punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat. 
11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i 

wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.  
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

Zamawiającego podany w punkcie 1 w sposób opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 
oferty - opatrzone napisem "Wycofane".  

11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.  
11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 22.05.2015 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego pokój sala 

konferencyjna. 
11.7 Otwarcie ofert jest jawne.  
11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek. 

11.9 Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie..  
12.  Opis sposobu obliczania ceny dla ZAKRESÓW I II . 

12.1. Cenę ofertową stanowi cena brutto za całość dostawy (w ZAKRESACH I-II obliczana oddzielnie) uwzględniając 
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jak również wszelkie proponowane rabaty i upusty. 
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Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności , 
które mogą wpływać na cenę obciążają Wykonawcę.    
Cenę brutto  należy obliczyć wg wzoru: cena jednostkowa brutto x ilość szt.  

12.2  Cena ofertowa w każdym ZAKRESIE będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, która jest 
obowiązująca w całym okresie ważności oferty oraz w okresie realizacji (wykonania) zamówienia i nie będzie 
podlegać żadnym negocjacjom. 
12.3 Łączna cena ofertowa brutto stanowi sumę wszystkich pozycji asortymentowych danego zakresu cen 

zamówienia brutto, które należy wpisać (odrębnie dla każdego ZAKRESU I-II) do formularza ofertowego. 
Ponadto należy podać wartość netto oraz wysokość podatku VAT cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN), 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do siwz. 
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia 
cyfra po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po 
przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.   

12.4 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty  wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert dla ZAKRESU I II  
13.1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona dla każdego Zakresu I-II oddzielnie. 
13.2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:  
cena brutto: 95 % 
termin wykonania : 5% 
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena i termin wykonania otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 

 
13.3. Kryterium cena  oferty 95%  (obliczana odrębnie dla każdego z ZAKRESÓW) 

 
       Cena  minimalna brutto wśród ofert badanych  
A  =  ----------------------------------------------------- x 100 pkt x 95% 
       Cena badanej oferty brutto  
 

13.4  Kryterium: termin wykonania zamówienia – 5%   
Maksymalny termin wykonania zamówienia to 21 dni kalendarzowych w ZAKRESIE I oraz 7 dni 
kalendarzowych w ZAKRESIE II, a minimalny termin  to 1 dzień kalendarzowy licząc od dnia zawarcia umowy 
(jeżeli Wykonawca zaoferuje termin 0) dni to będzie równoznaczne z zaoferowaniem najkrótszego terminu 
dostawy wynoszącego 1 dzień) 

 
Najkrótszy termin wykonania zamówienia  wśród ofert badanych 

B= ------------------------------------------------------------------------------------------------ x100 pkt x5% 
 Termin badanej oferty  
13.5 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta w każdym z ZAKRESÓW odrębnie 
uzyska najwyższą ilość punktów.  
13.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  
 
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
14.1 Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych, oraz terminie, określonym zgodnie z art.94 ust. 2 
po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto informacje, o 
których mowa powyżej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.word.katowice.pl  oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie 

14.2   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 27 ust. 2 PZP. Zamawiający może zawrzeć umowę przed 
upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Nie jest wymagane 
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16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od 
wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  
Wzór umowy dla ZAKRESÓW I-II – Załącznik nr 3 
W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z faktu, że 
przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy z uwagi na postęp technologiczny został wycofany z produkcji. 
Wówczas zastępuje się go produktem nowszym, o funkcjonalności i wydajności nie gorszej niż w SIWZ oraz złożonej 
ofercie. Ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę   
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia  
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych Dziale VI wymienionej ustawy. 
 
18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.   
18.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu 
postępowania. 

18.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

18.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
18.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

18.5. Ujawnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
18.5.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
18.5.2. zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji "- ' odpłatnie (0.20 zł. 

za 1 stronę), 
18.5.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

19. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje  ich zwrot.   
19.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
20.1 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.   
21.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.   
22.  Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

a. numer 1 - Wzór Formularza Ofertowego  
b. numer 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP  
c. Numer 3 - Projekt umowy dla ZAKRESÓW I II 
d. Numer 4 - Oświadczenie z art. 24  ust. 1 
 

Katowice, dnia 12.05.2015 r.          ZATWIERDZAM: 
 
           ………………….. 
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Załącznik nr 1 

 

        (pieczęć firmy)         miejscowość, data 

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

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 Dane Wykonawcy:  

 

 Nazwa:  ..................................................................................................................................... 

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

Siedziba:  ..................................................................................................................................... 

Strona internetowa ……......................................................................................................................................  

Numer telefonu  O (**) ....................................................................................................................................... 

Numer faksu  O (**) .......................................................................................................................................  

Numer REGON ……………................................................................................................................................. 

Numer NIP ……………........................................................................................................................................ 

 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego  na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym 
w Zakresach I i II, ( proszę wykreślić odpowiednio ilość zakresów, których dotyczy oferta) dla Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach  nr sprawy ZP/SL I-II/5/15 oferuję dostawę przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
I ZAKRES za cenę brutto : …………  zł  słownie: …............................................................................................ w  

 
tym VAT ……………………… netto …………. słownie: ………………………………………………………………. 

 
Termin dostawy : ……………………… dni od podpisania umowy (max 21 dni - min. 1 dzień) 
 

L.p. Wymagany sprzęt 
Oferowany sprzęt – 

Producent typ, model , 
kod produktu 

Ilość Cena jedn. 
brutto 

Cena zamówienia brutto 

Serwer    

Procesor    

Pamięć   

Kontroler RAID   

Dyski twarde   

Zasilacze   

Napęd DVD   

1. 

Gwarancja  

2  

 

2. Licencja Windows 
Server   1   

3. Licencje Windows 
CAL  15   

4. Licencja SQL Server  1   

5. Licencje SQL CAL  12   

 
W  przypadku serwera, jeżeli jego kod produktu jednoznacznie określa podzespoły wchodzące w jego skład, a tym 
samym umożliwia weryfikację czy spełniają one parametry wymagane w SIWZ, nie jest konieczne podawanie 
szczegółowych informacji dotyczących elementów składowych serwera. W przypadku, kiedy którykolwiek z 
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podzespołów nie jest możliwy do zidentyfikowania poprzez kod produktu serwera należy podać informację 
umożliwiającą jego zidentyfikowanie. 
W przypadku licencji należy podać kod produktu określający jednoznacznie zaoferowany produkt. 
 
 
II ZAKRES za cenę brutto …………… zł słownie: ………………………………………………………………………. 
 
w tym VAT …………………….. netto ……………… słownie:   
 
Termin dostawy : ……………………… dni od podpisania umowy (max 7 dni - min. 1 dzień) 
 
 

L.p. Wymagany 
sprzęt 

Oferowany sprzęt – 
Producent typ, model , 

kod produktu 
Ilość Cena jedn, brutto  

Cena zamówienia 
brutto 

1. Laptop   1  
 

 
 
1.Oświadczam, iż  Wykonawca udziela gwarancji wymaganej przez Zamawiającego  lub większej na prawidłowe 
działanie przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
2.Oświadczam, iż ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:  

stanowisko ……......................................................................................................................... 

imię i nazwisko ......................................................................................................................... 

tel. O (**) .................................................  fax. O (**) ................................................. 

uwagi   ......................................................................................................... 
3. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt.14 uokk) , 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. 
oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie 
spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

................................................................................................................................................................ 
4.Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5.Oświadczam, iż akceptuję bez zastrzeżeń wzory umowy w ZAKRESACH I, II oraz warunki określone w SIWZ. 

7.Oświadczam, iż w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu 

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

8.Oświadczam, iż nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia. 

9.Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 
10. Oświadczam, że nie zamierzam/zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om w 
zakresie …………………………………………………………………………………… 

11.Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest/:  

tel. kontaktowy, faks: ……………………………............................................................................. 

zakres odpowiedzialności: .......…...................................................................................... 

 

 

 

podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do/ reprezentowania Wykonawcy 
 



ZP/SL I-II/5/2015 

 12 

Załącznik nr 2 DLA ZAKRESÓW I/II 
 
 
(pieczęć firmy)        
                                                       
 miejscowość data   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 ust.1 USTAWY PZP 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz.U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania *; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie * 
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; * 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.  
297 KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Załącznik nr 4 DLA ZAKRESÓW I/II 

                                                        
 

(pieczęć firmy)                                                              
miejscowość data  

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy PZP. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 
297 KK.  
 

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  
 

 

WZÓR UMOWY dla ZAKRESÓW I/II 
Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia  ………………2015 roku.  

 

zawarta w dniu .......................................... w Katowicach pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 
z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78 

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

1)  ………………… 

              zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  ……………….z siedzibą ……………………………, ……………………………. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd…….. Wydział 
……………. pod numerem KRS …………. o kapitale zakładowym w wysokości ……………….. zł 

NIP: ………………………, REGON: …………………………. 

reprezentowaną przez:  

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” 

§1 

 
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 2 serwerów i/lub laptopa z systemem 
operacyjnym  (ZAKRES I lub/i ZAKRES II zgodnie ze złożoną  ofertą ) .  
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie do ………….. dni od dnia podpisania 
umowy.  

3.Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby WORD w Katowicach  
4. Dostawa  przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym „bez 
zastrzeżeń”, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

5. Protokół zawierający co najmniej nazwę urządzenia, numer fabryczny lub seryjny, datę i  miejsce przekazania 
zostanie sporządzony przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy. 

§2 
 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 
2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający w ZAKRESIE I / ZAKRESIE II zapłaci Wykonawcy całkowite 

wynagrodzenie w  wysokości ………………………… zł netto, słownie:, plus należny podatek VAT 
………………….. słownie: ………………………….., tj.……………………….. zł brutto słownie: 
……………………………………………… 

3. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej podpisanym „bez 
zastrzeżeń” protokołem zdawczo-odbiorczym.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po 
wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia (protokół zdawczo-odbiorczy). 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

6. Osobą pełniąca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………….. tel. 
…..……………. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………. 
 

§3 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji wymaganej przez Zamawiającego lub większej na prawidłowe działanie 

przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tj. …………………………………. Zgodnie ze 
złożoną ofertą. 
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2.  Gwarancja obejmuje wszelkie wady, usterki i awarie przedmiotu zamówienia powstałe w czasie jego 
poprawnego użytkowania i nie może być krótsza niż gwarancja producenta. 

3. W przypadku konieczności przetransportowania sprzętu, części lub akcesoriów do warsztatu Wykonawca 
wykonuje transport na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność za przedmiot zamówienia w fazie naprawy i 
transportu.  

4. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy odpowiednio pisemne gwarancje, instrukcje i broszury w języku polskim   
5. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać wady i awarie przedmiotu zamówienia niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 

telefonicznie i pisemnie  na numer faxu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę tj. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę w siedzibie zamawiającego w przypadku laptopa, w 
miejscu instalacji w przypadku serwera. W przypadku laptopa Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy 
gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki oraz 
do usunięcia wady poprzez naprawę urządzenia lub wymianę na nowe w terminie 14 dni kalendarzowych od 
momentu jej zgłoszenia. W przypadku serwera Serwis gwarancyjny zapewni przywrócenie sprawności poprzez 
naprawę urządzenia lub wymianę na nowe w ciągu 24 godzin liczonych w dni robocze od zgłoszenia usterki. 
7. W przypadku uszkodzenia dysku, wykonawca będzie zobowiązany do wymiany na fabrycznie nowy, 
pozostawiając uszkodzony dysku Zamawiającego z uwagi na bezpieczeństwo danych.  
8. Czas wykonywania czynności gwarancyjnych należy uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego. 
9.  Fakt usunięcia wad i awarii przez Wykonawcę będzie każdorazowo stwierdzony protokolarnie po ich usunięciu.  
10. Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat związanych z utrzymaniem okresu gwarancji w trakcie 
jej trwania. Wszelkie dodatkowe koszty w okresie gwarancji muszą zostać uwzględnione w cenie sprzętu. 
11.  W przypadku żądania Zamawiającego, Wykonawca na czas trwania naprawy gwarancyjnej musi dostarczyć 
sprzęt zastępczy o porównywalnej podstawowej funkcjonalności. 
12. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady, usterki czy awarii dostarczonego sprzętu w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady, a w przypadku niemożności usunięcia 
wady dostarczenie nowego sprzętu osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w 
ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu zapłaty. 
13. W przypadku wystąpienia trzech kolejnych napraw  danego sprzętu, części lub akcesoriów Wykonawca jest 
zobowiązany do wymiany wadliwego sprzętu, części lub akcesoriów na fabrycznie nowe 

§ 4.  
1. Strony ponadto zgodnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach: 
1) w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2), gdy Wykonawca odstąpi od 

realizacji umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) w  wysokości 0.15% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy) w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy w okresie pierwszych 10 dni po wymaganym terminie 
określonym w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki  

3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy), w okresie powyżej 
10 dni kalendarzowych zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, liczone za każdy dzień zwłoki powyżej 
10 dni kalendarzowych od wymaganego terminu  

4) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 2 ust.2 umowy), za każdy dzień 
zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu naprawy określonego lub w przypadku niedotrzymania 
terminu w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad określonego w § 3 ust. 5 i ust.6 umowy 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenie odszkodowań przewyższających kary umowne określone w 
ust. 1.  

 
§5 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach numerów kont bankowych, numeru NIP, 
siedziby i adresu dostarczenia faktur pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami 
bankowymi. 

x 
§6 

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

2. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową, a które nie mogą 
być rozwiązane polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Katowicach. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszej umowy jest prawo polskie.  
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy z naruszeniem tego przepisu jest nieważna  
6. Zmiana przedmiotu zamówienia nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy 
7. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o 

wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  
 

§7 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas 
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Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania przedmiotu umowy. 
Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać 
odszkodowania.  
 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 


