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Katowice, 23.01.2018 r. 

Oznaczenie sprawy: ZA.27.9.2018 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ  

221 000 EURO 

  

Nazwa nadana zamówieniu 

przez zamawiającego: 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania na potrzeby Urzędu 

Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii 

  

1. Zamawiający - nazwa i adres 

 

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia  

z siedzibą ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice 

NIP: 634-290-18-73 

REGON: 367882926 

tel.: +48 32 718-07-00 

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl 

strona internetowa: http://bip.metropoliagzm.pl/ 

  

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

"ustawą pzp". 

  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1) przedmiotem zamówienia są dostawy. 

2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

główny przedmiot: 

kod CPV: 30.21.33.00-8 - nazwa: Komputer biurkowy 

dodatkowe przedmioty: 

kod CPV: 30.21.31.00-6 - nazwa: Komputery przenośne 

kod CPV: 30.23.13.10-3 - nazwa: Wyświetlacze płaskie 

kod CPV: 30.23.72.00-1 – nazwa: Akcesoria komputerowe 

kod CPV: 30.11.10.00-0 – nazwa: Procesory tekstowe 

kod CPV: 30.23.74.10- 6 - nazwa: Myszka komputerowa 

kod CPV: 32.41.31.00-2 - nazwa: Rutery sieciowe 

kod CPV: 30.23.00.00-0 – nazwa: Sprzęt związany z komputerami - Punkty dostępu 

(Access Point) WiFi 

kod CPV: 32.42.50.00-8 -  nazwa: Sieciowy system operacyjny - Licencje Windows 

Server 2016 CAL  
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kod CPV: 30.23.31.32-5 - nazwa: Napędy dyskowe 

kod CPV: 30.23.31.60-0 - nazwa: Jednostki pamięci taśmowej 

kod CPV:  38520000-6- nazwa: Skanery 

 

3) opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  

o parametrach i ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

Sprzęt komputerowy: 

1. Komputer stacjonarny (35 szt.) 

2. Komputer przenośny (20 szt.)  

3. Stacja dokująca (4 szt.) 

4. Monitory (4 szt.) 

5. Dysk HDD przenośny (2 szt.) 

6. Zewnętrzny napęd DVD (2 szt.) 

7. Klawiatura komputerowa (10 szt.) 

8. Mysz komputerowa (10 szt.) 

9. Urządzenia sieciowe typu switch (3 szt.) 

10. Skaner (2 szt.) 

11. Punkty dostępu (Access Point) WiFi - (4 szt.) 

 
Oprogramowanie/licencje: 

Licencja Windows Server 2016  CAL – 40 szt. – na użytkownika  

Uwagi: 

1. Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego, w związku z czym 

oferowane licencje mogą być typu government. 

2. Wszędzie, gdzie jest mowa o długości okresu gwarancyjnego, przyjmuje się, że 

okres ten jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. Gdy mowa 

jest o dostępności części zamiennych, Zamawiający ma na myśli dostępność u 

producenta lub jego partnera serwisowego części nowych, oryginalnych. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania sprzętu równoważnego. Przez 

sprzęt równoważny rozumie się sprzęt o tych samych lub lepszych parametrach 

technicznych i użytkowych opisanych przez Zamawiającego w pkt 3.1 do 3.11 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

Zamawiający przewiduje prawo opcji tzn. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

ilość zamawianego sprzętu może zostać zwiększona do  20% wartości udzielonego 

zamówienia. 
 

Wymagany termin gwarancji: min. 36 , max. 60 miesięcy licząc od daty dostawy. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga dożywotniej gwarancji na sprzęt określony w pkt 3.9 

oraz 3.10 OPZ”  
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Warunki i zakres gwarancji opisano w załączniku nr 6 do SIWZ "szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia" 

  

4. Oferty częściowe 

 

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

  

5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp 

 

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp,  

6. Oferty wariantowe 

 

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, 

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 

1) termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy, 

2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie 

kosztorysowe. 

8. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane 

z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

  

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunku: 

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 

 

  9. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie 

publiczne 



Strona 4 z 11 
 

 

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: 

• oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do  SIWZ, 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: 

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia należy załączyć: 

• w przypadku, braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora określonego 

w pkt. 3.1 opisu przedmiotu zamówienia, na liście dostępnej odpowiednio pod 

adresami  

http://www.passmark.com/download/pt_download.htm 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kolumnie "Passmark CPU Mark" 

Wykonawca, obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik 

załączyć do oferty. 

 

• deklaracja zgodności CE lub równoważna dla sprzętu opisanego przez 

Zamawiającego w pkt 3.1 do 3.11 szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

3) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1: 

• wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 

3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

• wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 

wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi 

europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie 

do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany 

przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące 
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podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów 

wymienionych w pkt. 1. 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

  

1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone 

zapisem: 

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania 

pod nazwą: 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby urzędu 

metropolitalnego górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii " 

3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby 

i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, 

niż wymienione w niniejszej SIWZ. 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

• Pani Monika Wojdowska-Krawczyk 

email: m.wojdowska-krawczyk@metropoliagzm.pl 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30, 

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie: 

• Pani Dominika Wienchor,  

email: d.wienchor@metropoliagzm.pl 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30, 

12. Wymagania dotyczące wadium 

 

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 (dwa tysiące złotych) 

2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu 

do składania ofert, 

3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez 

okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule 

gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy pzp. 

mailto:m.wojdowska-krawczyk@metropoliagzm.pl
mailto:d.wienchor@metropoliagzm.pl
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4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 27 1020 2313 0000 3902 0576 9494 

z adnotacją „Wadium – dostawa sprzętu komputerowego” 

5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą 

(w takim przypadku należy dołączyć dokument w sposób umożliwiający jego zwrot bez 

konieczności rozszywania oferty) w kancelarii Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko 

– Zagłębiowskiej Metropolii - pokój 224, piętro drugie. 

6) godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. 

  

13. Termin związania ofertą 

 

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści 

ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty, 

2) wraz z ofertą należy złożyć: 

a) wypełniony formularz cenowy/Arkusz parametrów i cech techniczno – użytkowych 

oferowanego sprzętu komputerowego - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, 

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo,  

3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 

 

4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców, 

5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 

6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, 

7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, składane są w oryginale, 

8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,  

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które 

spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
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informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając 

określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 

• informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, 

• nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

• podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 

11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem 

o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, należy umieścić 

w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych 

w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

 

12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 

13)od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej 

treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

Zakup sprzętu komputerowego dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 

 

Nie otwierać przed 26.01.2018 r. godz. 10.00" 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1) oferty należy złożyć do dnia 26.01.2018 r. do godz. 10:00  w kancelarii Górnośląsko 

– Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, pokój 207, II Piętro. 

W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby 

Zamawiającego, 

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.01.2018 r. o godz. 10.30 w sali 213, II piętro 

w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice. 

 

  

16. Opis sposobu obliczania ceny 

  

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 

do SIWZ, 

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony 

w niniejszej specyfikacji, 

3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
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do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

5) W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej 

wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji 

o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego 

kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

 

  

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 

 

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie 

w walucie PLN. 

 

  

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

kryteria: 

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena  Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 

termin gwarancji Wb=20,00 Tg =((Gof/60)xWb)x100 pkt 

termin dostawy Wc=20,00 Td =((Dmin/Dof)xWc)x100 pkt 

gdzie: 

Ca - liczba punktów w kryterium "cena" 

Cmin - najniższa cena 

Cof - cena badanej oferty 

Tg - liczba punktów w kryterium "termin gwarancji" 

Gof – zaoferowany termin gwarancji 

Td- liczba punktów w kryterium "termin dostawy" 

Dmin – najkrótszy zaoferowany termin dostawy  

Dof – termin dostawy badanej oferty 

Wa, Wb, Wc - waga w ocenianym kryterium 

  

Termin gwarancji musi być podany w miesiącach min. 36, max 60 miesięcy licząc od daty 

dostawy. Podanie terminu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. 

W takim przypadku Wykonawca otrzyma 20 punktów. Zaoferowanie terminu gwarancji 

krótszego niż 36 miesięcy będzie niezgodne z zapisami SIWZ i spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

Poprzez kryterium "termin dostawy" Zamawiający rozumie "zakończenie dostarczania 

wszystkich elementów zamówienia określonych w ZAŁĄCZNIKU Nr 6 do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia". Termin realizacji dostawy musi być wyrażony w dniach, przy 
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czym maksymalny termin realizacji dostawy nie może przekraczać 30 dni od dnia 

podpisania umowy. Podanie terminu dłuższego 30 dni będzie niezgodne z zapisami SIWZ 

i spowoduje odrzucenie oferty. 

 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium, 

3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać 

oferta to 100 pkt., 

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 

SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

powyżej kryterium/kryteria wyboru. 

  

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych 

groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" 

2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy pzp: TAK. 

 

  

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 

do SIWZ, 

2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa 

w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp, 

3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru 

ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie 

zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających 

wspólnie, 

4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) 

w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy 

w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby 

upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

  

21. Istotne postanowienia umowy 
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1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - 

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 

  

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

 

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi 

warunkami: 

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 

zmian zawartej umowy:  

a) skrócenie terminu płatności, o którym mowa w § 3 ust. 2/§ 3* ust. 3 niniejszej umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i na wniosek Zamawiającego;  

b) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 

w §3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 

obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki 

podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie;  

b)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 

wskazana w § 3* ust. 2 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3* ust. 1 nie ulegnie zmianie.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

  

23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

 

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi 

zgodnie z działem VI ustawy pzp. 

  

24. Załączniki do specyfikacji 

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 

2)ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu 

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - formularz cenowy/Arkusz parametrów i cech techniczno – 

użytkowych oferowanego sprzętu komputerowego 

5)ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa, 
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............................................................. 
                                                                                                                                       (data i podpis osoby upoważnionej) 

  

 

 


