Gliwice, dnia 16.06.2016r.
Oznaczenie sprawy: SSM/4/PP/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego:

Dostawa urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn.
„Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej
Sieci Szerokopasmowej”

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.,
ul. Bojkowska 37 lok. 3
44-100 Gliwice
www.ssm.silesia.pl
tel. +48 32 441 90 00
fax. +48 32 441 90 16
2. Tryb udzielenia zamówienia
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) zwanej dalej "ustawą pzp”, poniżej kwoty
209 000,00 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn.
„Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”
2) Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny :
32420000-3 Urządzenia sieciowe
Przedmioty dodatkowe:
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35113000-9 Sprzęt bezpieczeństwa
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000-2 - Serwery
3)

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń teleinformatycznych, który umożliwi
Zamawiającemu podłączenie jednostek do miejskiej sieci szerokopasmowej. Szczegółowy Opis
przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z rozwiązaniem równoważnym
w rozumieniu określonym powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów
potwierdzających taką równoważność W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca
odpowiedzialny będzie względem Zamawiającego i jego następców prawnych za wszelkie szkody
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związane z wprowadzeniem takich wyrobów równoważnych do obrotu i stosowania. Niniejsza
informacja i oświadczenie stanowią integralną część SIWZ i przyszłej umowy.
4. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamówienie uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: do 40 dni od dnia podpisania umowy
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy
Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań w tym zakresie.
2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże
się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją dostaw:
 przynajmniej 2 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa urządzeń teleinformatycznych
wraz z udzieleniem gwarancji na co najmniej 12 miesięcy o wartości każdego z zamówień
minimum 200 000 PLN brutto.
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3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań w tym zakresie.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań w tym zakresie.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
 Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy
ubezpieczenia nie mniejszej niż 150 000,00 PLN.
6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
7) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw.
dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,
9) Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki
wymienione powyżej.
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta
1)

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
 oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIK NR 2a do
SIWZ,
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
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zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, Wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Za główne dostawy
Zamawiający uzna te, które potwierdzać będą spełnianie warunku udziału w postępowaniu
opisanego w ust. 8 pkt 2) SIWZ
 opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Uwaga!
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. powyżej uznaje się:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia (usług/dostawy)
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt 9.1.2. SIWZ
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane,
dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty w walucie PLN, czyli zgodnej z obowiązującą walutą
kraju, w którym Zamawiający ma siedzibę.
UWAGA!
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
2. dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumentem takim może być pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów, jeżeli zawiera wszystkie ww. informacje.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienione powyżej
oświadczenia i dokumenty Wykonawcy składają wspólnie.
2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2a do SIWZ,
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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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada:
a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
UWAGA!
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W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej o treści załącznika nr 2b do SIWZ.
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:
a. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
b. pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać
pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem, wypełniony i podpisany
druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,
6) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych
dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
7) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są załączyć do Oferty następujące dokumenty:
a)

zakresie dostarczonego urządzenia typu serwer
 oświadczenia producenta potwierdzające, iż zaoferowane urządzenia posiada Dyski
SSD, które gwarantują żywotność nie gorszą niż 3DWPD (trzy pełne zapisy dysku
dziennie przez pięć lat)
 Certyfikat zgodności z VMware ESXi 6.0 i 5.5 U2.
 Certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000 dla producenta sprzętu lub
równoważny certyfikat jakości
 Oświadczenie producenta oferowanego urządzenia o możliwości jego rozbudowy przez
Zamawiającego
 Oświadczenie producenta o udzieleniu na okres 3 lat gwarancji urządzenia oraz
serwisowania urządzenia w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji

Ww. dokumenty mają potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę parametrów oferowanego urządzenia
zadeklarowanego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy załączonymi dokumentami a wymaganiami
technicznymi określonymi w załączniku nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku
z niezgodnością jej treści z treścią SIWZ.
UWAGA!
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego spowoduje
odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania albo odrzucenie jego oferty z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
8)
A. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, z zastrzeżeniem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
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pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz pełnomocnictw, które należy załączyć do oferty
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
C. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA!
Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej, musi pozwalać
na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

1)

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać informacje, oświadczenia
i dokumenty) na piśmie, faksem oraz pocztą elektroniczną

2)

Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:
„Dostawa urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn. „Przyłączenie miejskich
jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”

3) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w rozdziale
11.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
 Przemysław Śliwa, tel. +48 32 441 90 00,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30
 Mateusz Dohrmann, tel. +48 32 441 90 00,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30
12. Wymagania dotyczące wadium

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 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 oferta, dotyczyć przedmiotowego zamówienia, być bezwarunkowe i nieodwołalne,
płatne na pierwsze żądanie oraz zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank
Śląski SA o/Gliwice nr konta 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001
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5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, należy je złożyć przed upływem terminu
składania ofert w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100
Gliwice pokój nr 109 (I piętro), godziny urzędowania: od 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku.
6) 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 (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

13. Termin zawiązania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
14. Opis sposobu przygotowania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1
do SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony oraz podpisany wykaz oferowanych urządzeń
o treści zgodnej z treścią załącznika nr 1a do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści
specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty, stanowią załączniki do oferty,
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę
oferty należy złożyć według takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty,
z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". W przypadku wycofania oferty, pisemne powiadomienie
o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy,
5) 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.
6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty
przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Dostawa urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu pn. „Przyłączenie miejskich
jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej”
Nie otwierać przed 24.06.2016 r. godz. 08:30
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 24.06.2016 r. do godz. 08:00 w Sekretariacie – pokój nr 109 (I piętro)
w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice.
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Śląskiej Sieci
Metropolitalnej.
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2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2016r. o godz. 08:30 w sali 113A (I piętro) w Śląskiej
Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice.
16. Opis sposobu obliczania ceny
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,
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) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
5) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu
zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą
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 znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
Kryterium

Symbol

Waga (znaczenie)%

Cena brutto realizacji zamówienia

CB

70%

Skrócony termin realizacji
zamówienia

STWZ

30%

A. W zakresie kryterium „Skrócony termin realizacji zamówienia” – Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji zamówienia w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przyzna
Wykonawcy każdorazowo 3 punkt za skrócenie terminu wykonania zamówienia publicznego o 1
dzień. Wykonawca maksymalnie może zaoferować termin wykonania zamówienia o 10 dni krótszy
w stosunku do terminu określonego w SIWZ. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie
zamówienia w terminie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania umowy zostanie odrzucona jako
sprzeczna z treścią SIWZ.
B. W kryterium „Cena brutto realizacji zamówienia” ocena zostanie dokonana według następującego
wzoru:
NCB
Kryterium CB = --------------------- x 70% x 100 punktów
CBB
Gdzie: NCB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert
CBB – cena brutto oferty badanej
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Łączna liczba punktów, którą otrzymała dana oferta, będzie stanowić sumę punktów otrzymanych
przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto realizacji zamówienia” oraz kryterium „Skrócony
termin realizacji zamówienia”
I.
II.
III.
IV.

ocenie w ramach ww. kryteriów oceny ofert będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu i złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną
liczbę punktów. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, to 100 pkt.
Za ofertę̨ najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą̨ liczbę̨ punktów.
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.
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 4
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
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu jest zobowiązany
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny całkowitej
(brutto) zawartej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji
musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał
przedmiotu zamówienia lub wykonał nienależycie. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia
jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować termin
wykonania zamówienia oraz 30 dni po jego upływie,
7) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający pozostawi kwotę 30,00 %
wysokości zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres
rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:
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a) jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na kwotę
stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30% kwoty
zabezpieczenia po 30 dniu od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego stwierdzającego brak wad
bądź
b) dwóch gwarancji: (i) pierwszej na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia z terminem
ważności 30 dni dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego
stwierdzającego brak wad (ii) drugiej na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia
z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Wniesienie drugiej gwarancji jest
warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego brak wad. Do czasu jej
złożenia Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co
nie będzie stanowiło ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego.
10) w przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie spełniającej wymagań wymienionych
w pkt. 5, 6, 7, 8 i 9 bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe warunki, zamawiający uzna,
że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257
-potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania wykonawcy) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz
należy je złożyć w Sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej, p. 109, ul. Bojkowska 37/3, 44-100
Gliwice- kserokopię złożonego dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zawierającą
potwierdzenie przyjęcia w depozyt oryginału dokument) należy przekazać zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
13) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy – ZAŁĄCZNIK NR 4 do
SIWZ.
22. Warunki dokonania zmiany umowy
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływa na realizację przedmiotu umowy,
b) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego pozostających w bezpośrednim związku z
przedmiotem umowy i mających na ten przedmiot wpływ,
c) W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności zaprzestania produkcji, niedostępności na
rynku itp. sprzętu oferowanego przez Wykonawcę̨, Zamawiający może wyrazić́ zgodę̨ na
zastosowanie produktów zamiennych pod warunkiem, że produkty zamienne będą̨ posiadały
parametry techniczne nie gorsze niż wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana taka nie
spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
d) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub
utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku
nieusunięcia tych wad lub / i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a. Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy,
b. Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
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W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem
VI ustawy pzp.
W szczególności:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.
2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części
podwykonawcom
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
25. Załączniki do specyfikacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 1a – wykaz oferowanych urządzeń
ZAŁĄCZNIK NR 2a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia
ZAŁĄCZNIK NR 2b – Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej
ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wykaz dostaw
ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wzór umowy
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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