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I. Informacja o postępowaniu 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Żużlowa 25, 44 - 200 Rybnik 

ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn.: 
 

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej” 

 
ZADANIE NR 1 - Dostawa dysków do macierzy  

ZADANIE NR 2 - Dostawa zasilacza awaryjnego   

ZADANIE NR 3 - Dostawa urządzenia UTM wraz z wdrożeniem 

ZADANIE NR 4  - Dostawa systemu operacyjnego 

 

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej Miasta Rybnika – Ośrodka Pomocy Społecznej: www.pomocspoleczna.rybnik.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Znak postępowania: DA.2710.8.2019  

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 

Finansowanie zamówienia  

Zamówienie to jest finansowane z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

„Zamawiający” Miasto Rybnik – Ośrodek Pomocy Społecznej. 

„Postępowanie” postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

specyfikacji. 

„SIWZ” niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

„Ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

„Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ. 

„Wykonawca” podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę  

na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie 

wykonania zamówienia. 

 „RODO” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku (44-200);  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pan Wacław Knura, kontakt 

e-mail: iodo@opsrybnik.pol.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;   
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe będą przechowywane 

w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat 

w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku 

dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa 

zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi 

projektu, z którego uzyskano dofinansowanie; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z Ustawy;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

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

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**

;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

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

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Dane Zamawiającego: 

NIP: 642-24-76-946 (Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 

25). 

NIP: 642-001-07-58 (Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik).  

Dokładny adres do korespondencji: ul. Żużlowa 25, 44 – 200 Rybnik 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32 42 601 21  

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zampubliczne@opsrybnik.pol.pl 
 

II. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa infrastruktury informatycznej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku z podziałem na zadania:  
 

ZADANIE NR 1 - Dostawa dysków do macierzy  
Dyski do macierzy Fujitsu Eternus DX60 S4 - sztuk 6  

 

a) 6 dysków SAS 10k RPM hot-plug 2,5”o pojemności minimum 1200GB każdy przeznaczonych 

do macierzy Fujitsu Eternus DX60 S4, model: ET064AU o S/N: 4601905373, 

b) dyski powinny pochodzić od producenta urządzenia i być oznaczone jego logo lub przez niego 

wskazane jako kompatybilne i pozwalające na zachowanie posiadanej gwarancji na macierz, 

c) gwarancja na dyski powinna być w pełnym zakresie tożsama z gwarancją macierzy - gwarancja 

do dnia 15.06.2022 r., 

d) zamówienie obejmuje montaż oraz konfigurację macierzy dyskowej zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego (np. utworzenie poziomu RAID). 

 

mailto:zampubliczne@opsrybnik.pol.pl
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ZADANIE NR 2 - Dostawa zasilacza awaryjnego 
Zasilacz awaryjny -  sztuk  1  

 

Parametry minimalne:  

a) obudowa zasilacza – typ  „Rack” o rozmiarze 2U, 

b) zasilacz powinien być wyposażony w 8 gniazd wyjściowych w standardzie IEC 320 C13, 

c) moc wyjściowa zasilacza – min. 3000VA (2700W), 

d) napięcie zasilania zasilacza – 230V (pełna sinusoida), 

e) zasilacz powinien być wyposażony w układ AVR, 

f) zasilacz powinien posiadać zabezpieczenie przepięciowe, 

g) zasilacz powinien posiadać moduł komunikacyjny RS232 oraz port USB, 

h) zasilacz powinien być wyposażony w moduł zarządzający (kartę LAN), 

i) czas przełączania zasilania – do 8 ms, 

j) zasilacz powinien zapewnić podtrzymanie zasilania przy obciążeniu 2500W – min. 4 min, 

k) waga zasilacza nie może przekraczać 45 kg, 

l) zasilacz powinien mieć możliwość montażu w szafie rack 19” o głębokości 1000 mm, 

m) gwarancja producenta na zasilacz 60 miesięcy, 

n) zasilacz powinien być wyposażony w 6 przewodów typu IEC 320 C13. 

 
UWAGA 

Przedmiot zamówienia obejmuje zamontowanie oferowanego urządzenia w szafie rack 

oraz skonfigurowanie go do  pracy „w klastrze” z posiadanym zasilaczem awaryjnym - UPS APC 

Smart 3000VA Rack model: SMT3000RMI2U(bez modułu zarządzającego – karty LAN), przy  czym 

wykonawca powinien zaoferować wszelkie niezbędne komponenty, podzespoły oraz przewody, aby 

(w oparciu o obydwa zasilacze – oferowany i będący w posiadaniu Zamawiającego) uzyskać 

zabezpieczenie zasilania w formie redundancji (w tym np. AP9630 – moduł zarządzający – kartę LAN 

– do posiadanego przez zamawiającego zasilacza UPS). 

Efektem końcowym realizacji zamówienia musi być otrzymanie zabezpieczenia zasilania opartego 

na dwóch zasilaczach przejmujących w razie potrzeby swoje funkcje. Tak skonfigurowane 

zabezpieczenie musi przekazywać komunikat o nastąpieniu awarii danego zasilacza i przejęciu jego 

funkcji przez drugi zasilacz. 

 

ZADANIE NR 3 - Dostawa urządzenia UTM wraz z wdrożeniem  
Router brzegowy sieci - UTM - sztuk 1 

 

Wymagania ogólne 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe 

i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy 

wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych 

platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego 

przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne 

platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System 

realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: routera 

z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. W ramach dostarczonego 

systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych 

(fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, 

Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 10 

administratorów do poszczególnych instancji systemu. 

 

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: 

1. Firewall. 

2. Ochrony w warstwie aplikacji. 

3. Protokołów routingu dynamicznego.  
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Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii: 

1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi 

istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna 

istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.  

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów 

zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.  

4. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna 

istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. 

 

Interfejsy, zasilanie: 

1. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:  

a) 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45. 

b) 8 gniazdami SFP 1 Gbps. 

c) 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps. 

2. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB 

umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. 

3. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów 

wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. 

4. System musi być wyposażony w zasilanie AC. 

 

Parametry wydajnościowe: 

1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln jednoczesnych połączeń oraz 50.000 nowych 

połączeń na sekundę. 

2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps. 

3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2.1 Gbps. 

4. Wydajność szyfrowania IPSec VPN: nie mniej niż 10 Gbps. 

5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside 

w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.5 Gbps. 

6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application 

Control, Antywirus - minimum 700 Mbps. 

7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 

900 Mbps. 

 

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: 

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą 

one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 

1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection. 

2. Kontrola Aplikacji.  

3. Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 

4. Ochrona przed malware - co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. 

5. Ochrona przed atakami  - IntrusionPrevention System. 

6. Kontrola stron WWW.  

7. Kontrola zawartości poczty - Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 

8. Zarządzanie pasmem (QoS, Trafficshaping). 

9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).  

10. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych.  

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe 

lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów 

lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.  

11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. 

12. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. 

 

Polityki, Firewall 

1. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, 

aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.  

2. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: 
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a) Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. 

b) Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dlaprotokołu SIP.  

3. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa 

np. DMZ, LAN, WAN. 

 

Połączenia VPN 

1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi 

zapewniać: 

a) Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. 

b) Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy 

Galois/CounterMode(GCM). 

c) Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20. 

d) Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego 

zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. 

e) Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. 

f) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. 

g) Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu 

statycznego. 

h) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. 

i) Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. 

2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi 

zapewniać: 

a) Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za 

pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną 

działającą w oparciu o HTML 5.0. 

b) Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu 

dedykowanego klienta. 

 

Routing i obsługa łączy WAN 

1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: 

a) Routingu statycznego.  

b) Policy Based Routingu. 

c) Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.  

2. System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami 

statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN. 

 

Zarządzanie pasmem 

1. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, 

gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. 

2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. 

3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. 

 

Kontrola Antywirusowa 

1. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji 

dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). 

2. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. 

3. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu 

operacyjnego Android). 

4. System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox 

realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox 

wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox 

w chmurze.  

 

Ochrona przed atakami 

1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii 

w protokołach sieciowych. 

2. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. 
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3. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 6500 wpisów i być aktualizowana 

automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 

4. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych 

sygnatur. 

5. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym 

samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. 

6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona 

przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości 

nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. 

7. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. 

 

Kontrola aplikacji 

1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy 

pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2500 sygnatur i być aktualizowana 

automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. 

3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane 

pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.  

4. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: 

proxy, P2P. 

5. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.  

 

Kontrola WWW 

1. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  

pogrupowanych w kategorie tematyczne.  

2. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, 

jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic 

DNS, proxy. 

3. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. 

4. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – 

białe/czarne listy dla adresów URL. 

5. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi 

dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. 

 

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji 

1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: 

a) Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. 

b) Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. 

c) Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.  

2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. 

3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy 

integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS 

lub API. 

 

Zarządzanie 

1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego 

z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy 

z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania. 

2. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być 

realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

3. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego 

dla dostępu administracyjnego. 

4. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP 

w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow 

lub sflow. 

5. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego 

producent udostępnia dokumentację. 
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6. Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, 

przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu 

sesji firewall. 

 

Logowanie 

1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  logowanie do aplikacji (logowania  

i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony 

komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej 

platformy sprzętowej lub programowej. 

2. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych  

o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz 

stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu 

serwerów logowania. 

3. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych  

i bezpieczeństwa oferowanego systemu. 

4. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. 

 

Certyfikaty 

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące 

certyfikacje: 

a) ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. 

b) ICSA dla funkcji IPS lub NSS Labs w kategorii NGFW. 

c) ICSA dla funkcji SSL VPN. 

 

Serwisy i licencje 

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania  

z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: 

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych – 

co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, 

bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 60 miesięcy.  

 

Gwarancja oraz wsparcie 

Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, 

polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego 

serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie 

techniczne w trybie 24x7.  

 

Usługi dodatkowe Wykonawcy 

Instalacja i konfiguracja urządzenia oraz wymaganych licencji w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego w zakresie co najmniej: 

a) instalacja fizyczna urządzenia wraz z okablowaniem, 

b) aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji, 

c) konfiguracja interfejsów sieciowych wraz z dostępem do poszczególnych podsieci, 

d) konfiguracja routingu, 

e) podniesienie poziomu bezpieczeństwa (dodatkowa konfiguracja polityk w oparciu o profile 

UTM), 

f) sprawdzenie poprawności działania, 

g) wsparcie certyfikowanego inżyniera na okres trwania aktywnego serwisu urządzenia,  

h) szkolenie: w celu zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia osoba szkoląca musi posiadać 

odpowiednie przygotowanie potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta 

urządzenia; szkolenie musi zostać przeprowadzone w wymiarze 2 dni w terminie do 3 miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, w terminie uzgodnionym uprzednio 

z Zamawiającym.  
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ZADANIE NR 4  -  Dostawa systemu operacyjnego  
System operacyjny - 1 licencja typu OPEN 
 

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu 

operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowiskach serwerowego systemu 

operacyjnego niezależnie od liczby rdzeni w serwerze fizycznym.  

 

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy:  

 

1. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM 

w środowisku fizycznym.  

2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku 

o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.  

3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 

maszyn wirtualnych.   

4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi 

serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez 

konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.  

5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania 

pracy.  

6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania 

pracy.  

7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik 

przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.  

8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane 

w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych 

w mechanizmy Hyper-Threading.  

9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:  

a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,  

b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom 

końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików 

 i folderów,  

c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,  

d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).  

10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich 

zawartość.  

11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-

2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem 

informacji.  

12.  Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET  

13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.  

14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń 

internetowych i intranetowych.  

15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:  

a. klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,  

b. dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.  

16. W języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, 

komunikaty systemowe.  

17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków 

poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.  

18. Mechanizmy logowania w oparciu o:  

a. login i hasło,  

b. karty z certyfikatami (smartcard),  

c. wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).  

19. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup 

użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, 
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centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw 

do wykorzystywania szyfrowanych danych.  

20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play).  

21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.  

22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie  

i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.  

23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji  

w dokumentach (Digital Rights Management).  

24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach.  

25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych 

produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:  

a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,  

b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji 

roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, 

pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały 

sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:  

I. Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego  

z  domeną,  

II. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania 

użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,  

III. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej  

z mechanizmu kosza.   

IV. Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników 

prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.   

c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.  

d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio     

skonfigurowanej stacji roboczej  

e. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego umożliwiająca:  

I. Dystrybucję certyfikatów poprzez http,  

II. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,  

III. Automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,  

IV. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.  

f. Szyfrowanie plików i folderów.  

g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi 

(IPSec).  

h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia 

obciążenia serwerów.  

i. Serwis udostępniania stron WWW.  

j. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),  

k. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),  

l. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych 

połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach 

z systemem Windows,  

m. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 

aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie 

pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy 

serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. 

Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:  

I.  Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn 

wirtualnych, 

II.  Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.  

III. Obsługi 4-KB sektorów dysków 

IV. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy 

węzłami klastra  
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V. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność 

może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców 

poprzez otwarty interfejs API.  

VI. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio 

do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunkmode). 

26. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta 

wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego 

umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, 

bez połączenia z siecią Internet.  

27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).  

28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.  

29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji 

przez skrypty.  

30. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-

Management organizacji DMTF.  

31. Nośnik i klucz produktu pochodzący od producenta sprzętu 

32. Dostępny zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.   

33. System powinien być w najnowszej wersji udostępnionej przez jego producenta.  

34. Licencja na system powinna być zgodna z serwerem, w którym zamontowane są dwa procesory 

8 rdzeniowe (16 core). 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

 
Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):       

30200000-1  - Urządzenia komputerowe  

30234100-9  - Dysk magnetyczny 

30237280-5  - Akcesoria zasilające  

30236000-2  - Różny sprzęt komputerowy  

48000000-8   - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 

 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, musi 

wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

Podwykonawca,  oraz podać firmę Podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 

do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 

Podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 

Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska, oraz dane kontaktowe Podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 
 



12 

 

Zamawiający informuje, że:  

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,  

2) dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na poszczególne zadania),  
3) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 

4) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

5) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

6) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

8) zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona w pierwszej 

kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

III. Termin realizacji zamówienia:  maksymalnie do 30 grudnia 2019 r. (termin 

realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny 

ofert). 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu   

 
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 

 Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie 

publiczne. 
 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców 

 
A. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć 

wraz z ofertą. 

1) Formularz oferty (należy złożyć odrębnie dla każdego zadania).    

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym  

z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.   

3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 

1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo  

do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez 

osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. z odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w punkcie 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie.  
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B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”). 

Wykonawca, w terminie 3 dni od 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 (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 

do SIWZ - oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego zadania).  Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający 

zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze 

zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.pomocspoleczna.rybnik.pl. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  

z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ  - oświadczenie należy 

złożyć odrębnie dla każdego zadania.  

 

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 

1. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem. 

2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

3. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  

na język polski. 

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy 

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. W celu skorzystania z zapisów pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej 

rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5. 
 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 

 
Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym,  a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu (nr faksu: 32 42 601 21) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/
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w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – adres  

e-mail: zampubliczne@opsrybnik.pol.pl.  

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub 3a ustawy, oświadczenia, 

dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie 

wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda  

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, 

kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zampubliczne@opsrybnik.pol.pl .   

 

Wyjaśnianie treści SIWZ 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.  

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie 

winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim 

Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający 

jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców. 
 

Zmiany w treści SIWZ 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Odpowiedzi na pytania, oraz 

modyfikacje stanowią integralną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w wyniku 

zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ,  oraz 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące 

osoby - w zakresie merytorycznym  oraz w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 

Tadeusz Króliczek.  
 

VII. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

VIII. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

mailto:zampubliczne@opsrybnik.pol.pl
mailto:zampubliczne@opsrybnik.pol.pl
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IX. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
Pisemna oferta 

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać  

na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
 

Jedna oferta  

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.  
 

Warunki formalne 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 

określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, 

iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące  

w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. z odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego 

pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć 

wraz z tłumaczeniami na język polski. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej 

jej przypadkowe zdekompletowanie. 

 

Koszty udziału w przetargu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,  

z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy. 
 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 

i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 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 tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne 

oświadczenie zgodne z treścią pkt 8 Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 

wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje 

Wykonawcę. 

 

 

Poprawki w ofercie 
Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy. 
 

Oznaczenie ofert. 

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco: 
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a) adresat: 

Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Żużlowa 25, 44 - 200 Rybnik 

b) zawartość: 

oferta na zamówienie publiczne pn.: 

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
 

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

[wpisać nr i nazwę zadania] 

c) dopisek: 

NIE OTWIERAĆ PRZED:  10.12.2019 r. godz. 08:15 
 

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta. 

Na ofertę składają się: 

Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V pkt A w SIWZ. 

 

X. Składanie ofert i otwarcie ofert 

 
Termin składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do 10.12.2019 r. do godz. 8:00 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 - pokój nr 17, parter.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu 

składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych 

przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie 

decydowała data wpływu do Zamawiającego.  

 

Oferty złożone po terminie. 

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert. 
 

Zmiana i wycofanie ofert. 

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego 

zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca 

modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”. Żadna oferta nie może być 

zmodyfikowana po terminie składania ofert. 

 

Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2019 r. o godz. 08:15 w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Żużlowej 25, 44 - 200 Rybnik, pokój nr 30, pierwsze piętro.  

 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty oznaczone „Zmiana" zostaną otwarte 

w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy wycofanie nie będą odczytane. 

 

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 

zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

www.pomocspoleczna.rybnik.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 

Jawność postępowania. 
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Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).  
 

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej 
 

1. Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”) wynikająca  

z tabeli zawartej w tym załączniku. 

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana  

w formularzu oferty. 

3. Cena ofertowa obliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać koszty 

dodatkowe takie jak:  podatki, opłaty celne, koszty dojazdu, dostawy przedmiotu zamówienia 

do siedziby Zamawiającego i złożenie we wskazanym miejscu. Koszty te należy uwzględnić  

w elementach składowych zamówienia (Załącznik nr 1 - Formularz oferty).  

4. Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Cenę ofertową brutto i cenę jednostkową brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

8. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) 

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. 
 

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: (dla każdego 

zadania odrębnie).  

 
Kryterium I Cena (K1)    60%     

Kryterium II  Termin dostawy (K2)   40% 

KRYTERIUM I -  Cena (K1) - 60 pkt   

  Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym 

wzorem:  

 Cmax - Co 

  -----------------------------   x 60 pkt = liczba punktów dla danej oferty 

 Cmax - Cmin 

 

gdzie: 

Cmax  – cena maksymalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cmin  – cena minimalna spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co   – cena ocenianej oferty. 

 

W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu  

Zamawiający przyzna ofercie w kryterium cena 60 punktów. 
 

KRYTERIUM II  -  Termin dostawy (K2)  -  40 pkt  

 Wykonawca otrzyma  0  punktów za zaoferowanie terminu dostawy do 30.12.2019 r.  

 Wykonawca otrzyma 20 punktów za zaoferowanie terminu dostawy do 27.12.2019 r.  

 Wykonawca otrzyma 40 punktów za zaoferowanie terminu dostawy do 23.12.2019 r.  
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2. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cenowym będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

3. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą punktów 

otrzymanych we wszystkich kryteriach wynosi 100.  

4. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę 

punktów (S) obliczoną wg wzoru  S = K1 + K2 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów  

S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 5. Oceny dokonywać będą członkowie komisji 

przetargowej. 
 

 

Sposób oceny ofert  

1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,  

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu. 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty,  

z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek 

rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian  

w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 

według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

 

Poprawianie omyłek rachunkowych  

W przypadku rozbieżności pomiędzy łączną ceną ofertową,  a wartością wynikającą z wyliczenia 

tabeli zawartej w formularzu oferty, jak i w przypadku rozbieżności w wyliczeniach poszczególnych 

pozycji zamówienia, Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe określone 

dla poszczególnych pozycji zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona 

przeliczeń przyjmując cenę jednostkową podaną przez Wykonawcę i ilość podaną 

przez Zamawiającego w tabeli dla poszczególnego asortymentu i otrzymaną wartość potraktuje jako 

ostateczną cenę oferty 

 

Kryteria oceny ofert 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym  

w niniejszej SIWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów 

wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu. 
 

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych 

w art. 93 ust.1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert  

w celu zawarcia umowy 

 

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, 

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta. 
 

 

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy 

 
Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dla każdego zadania zostanie zawarta odrębna umowa. 

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują: 

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

2. organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również 

zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”. 

 

Odwołanie 

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym 

postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3. odrzucenia oferty odwołującego 

4. opisu przedmiotu zamówienia, 

5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Wymagania formalne odwołania 

Odwołanie powinno: 

1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z przepisami ustawy, 

2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

3. określać żądanie oraz 

4. wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie  

z art. 180 ust. 5 ustawy 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. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1. nie zawiera braków formalnych; 

2. uiszczono wpis. 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/odwo142ania/srodki-ochrony-prawnej/resolveuid/41c5c6379328d5b84f92201eb90459c8
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Terminy na wniesienie odwołania. 

1. 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. 180 ust. 

5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.  

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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. 

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

 

Przystąpienie do postępowania odwoławczego 
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania 

odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując 

stronę, do której przystępuje.  Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu 

innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

 

Odpowiedź na odwołanie 

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. 

Odpowiedź ta może zostać wniesiona w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może 

uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest 

zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu 

wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca 

i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania 

w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez 

Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów 

przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego 

nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.  

W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych 

zarzutów. 

 

Cofnięcie odwołania 
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia 

rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania 

nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

 

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych 

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została 

zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy: 

1. unieważnić umowę; albo 
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2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową  

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych 

na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo 

3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku 

stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo 

jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych  

w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy).  

 

Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu 

art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy 

(art. 194 ustawy). 

 

Skarga 

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 

Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 

- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 

- wskazanie dowodów, 

- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi 

Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia. 

 

Rybnik, dnia 2 grudnia 2019 roku. 
 

Załączniki: 

- załącznik nr 1 - wzór formularza oferty (odrębnie dla Zadania nr 1, 2, 3, 4), 

- załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 

- załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (odrębnie dla Zadania nr 1, 2, 3, 4), 

- załącznik nr 4 - wzór umowy. 
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Strona 

 

 

Z ogólnej liczby stron 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY  
 

przetarg nieograniczony:  
 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

 
ZADANIE NR 1 - Dostawa dysków do macierzy  

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………. 

Adres firmy: ………………………………………………………………………………………….. 

kod, miejscowość, ulica, województwo 

Numer telefonu: ………………………... Numer Fax: ……………………………………………….  

e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X): 

 

TAK 

NIE 

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422): 

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie 

aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia  

 

za cenę brutto  ....................................................................................................................... zł 

w tym uwzględniono podatek VAT. 
 

Nr Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość 

sztuk 

Wartość brutto 

[Ilość (D) x Cena 

jednostkowa 

brutto (C)] 

Nazwa 

Należy podać:  
- parametry zgodnie z Rozdziałem II 

Zadanie nr 1 SIWZ.  

A B C D E F 

1. Dyski do macierzy 

Fujitsu Eternus DX60 

S4zgodnie z Rozdziałem 

II Zadanie nr 1 

 6 

 

 

 

 

 

Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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2.    Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

 

3.  Składamy niniejsza ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X): 

  we własnym imieniu 

  w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia     

reprezentowanych przez: …………………………………………………………..……….… 

                                                                                                  (nazwa pełnomocnika) 
4. Oświadczamy, że: 

1) zapewniamy dostawę w terminie do ………………………….……..………………..…………….   

 (należy wpisać jedną z dat:23.12.2019 r. 27.12.2019 r., 30.12.2019 r.)  

2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 

3) przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe X): 

sami 

z udziałem podwykonawców 

4)  podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

5) akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 

6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

7) jesteśmy podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X): 

tak 

nie  

 Nasz numer NIP: ………………………………………………………………………………………  

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: ……..................................... 

         (imię i nazwisko) 

7. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

    Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę 

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

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - ……………………………. (wypełnić o ile dotyczy) 

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte  

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania. 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    

    

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8. 
 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
*  w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

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

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

 

 

 

 

 

 

     Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

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

                    ( podpis i pieczęć) 

 

Data:....................................................... 
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Strona 

 

 

Z ogólnej liczby stron 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY  
 

przetarg nieograniczony:  
 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
 

ZADANIE NR 2 - Dostawa zasilacza awaryjnego  

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………. 

Adres firmy: ………………………………………………………………………………………….. 

kod, miejscowość, ulica, województwo 

Numer telefonu: ………………………... Numer Fax: ……………………………………………….  

e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X): 

 

TAK 

NIE 

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422): 

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie 
aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia  

 

za cenę brutto  ....................................................................................................................... zł 

w tym uwzględniono podatek VAT. 
 

Nr Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość 

sztuk 

Wartość brutto 

[Ilość (D) x Cena 

jednostkowa 

brutto (C)] 

Nazwa 
Należy podać:  

- nazwę producenta i model zasilacza 

oraz model oferowanych kart 

A B C D E F 

1 Zasilacz awaryjny 

zgodnie z Rozdziałem II 

Zadanie nr 2 

 1 

 

 

 

 

 

Powyższa cena łączna obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

2.    Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
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3.  Składamy niniejsza ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X): 

  we własnym imieniu 

  w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia     

reprezentowanych przez: …………………………………………………………..……….… 

                                                                                                  (nazwa pełnomocnika) 
4. Oświadczamy, że: 

1) zapewniamy dostawę w terminie do ………………………….……..…………..………………….   

(należy wpisać jedną z dat:23.12.2019 r. 27.12.2019 r., 30.12.2019 r.)  

2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 

3) przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe X): 
 

sami 

z udziałem podwykonawców 

4)  podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 
L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

5) akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 

6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

7) jesteśmy podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X): 

 

tak 

nie  

 Nasz numer NIP: ………………………………………………………………………………………  

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

3) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

4) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: ……..................................... 

         (imię i nazwisko) 

7. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

    Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę 

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

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - …………………………..(wypełnić o ile dotyczy) 

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte  

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 
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uczestnikom postępowania. 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    

    

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8. 
 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
*  w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

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

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

 

 

     Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

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

                    ( podpis i pieczęć) 

 

Data:....................................................... 
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Strona 

 

 

Z ogólnej liczby stron 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY  
 

przetarg nieograniczony:  

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

 
ZADANIE NR  3  - Dostawa urządzenia UTM wraz z wdrożeniem  

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………. 

Adres firmy: ………………………………………………………………………………………….. 

kod, miejscowość, ulica, województwo 

Numer telefonu: ………………………... Numer Fax: ……………………………………………….  

e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X): 

 

tak 

nie 

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422): 
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie 

aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.  

 

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

 

za cenę brutto ............................................................................................................................. zł 

w tym uwzględniono podatek VAT. 
 

Nr Przedmiot zamówienia   

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość 

sztuk 

Wartość brutto 

[Ilość (D) x Cena 

jednostkowa brutto 

(C)] 

Nazwa  
należy podać: 

- nazwę urządzenia, 

nazwę producenta 

oraz model 
A B C D E F 

1. Urządzenie UTM wraz z 

wdrożeniem zgodnie z Rozdziałem 

II Zadanie nr 3 

 1  

 

 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

3.  Składamy niniejszą ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X): 

    we własnym imieniu 

 w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   

reprezentowanych  przez: ……………………………………………………………….… 

                                                                                                  (nazwa pełnomocnika) 

4. Oświadczamy, że: 

1) zapewniamy dostawę w terminie do ………………….……..………………..…….………………  

(należy wpisać jedną z dat:23.12.2019 r. 27.12.2019 r., 30.12.2019 r.) 

2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 

3) przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe X): 
 

sami 

z udziałem podwykonawców 

4)  podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

5) akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 

6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

7) jesteśmy podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X): 

TAK 

NIE 

 Nasz numer NIP: ………………………………………………………………………………………  

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: ……..................................... 

         (imię i nazwisko) 

7. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę 

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

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………………… (wypełnić o ile dotyczy) 

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte  
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w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania. 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    

    

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8. 
 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii 

objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania)  

najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedłoży dokument pochodzący od importera oferowanej 

technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane 

wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie 

z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 953 ze zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany 

przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany 

dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i   tranzytu w odniesieniu 

do produktów podwójnego zastosowania. 
 

10.Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych 

rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych potwierdzoną pisemnym oświadczeniem 

producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski. Oświadczenie to 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

11.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy  

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*  w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

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

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

 

 

 

     Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

 

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

                    ( podpis i pieczęć) 

 

Data:..................................................... 
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Strona 

 

 

Z ogólnej liczby stron 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY  
 

przetarg nieograniczony:  

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

 
ZADANIE NR 4  - Dostawa systemu operacyjnego 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………. 

Adres firmy: ………………………………………………………………………………………….. 

kod, miejscowość, ulica, województwo 

Numer telefonu: ………………………... Numer Fax: ……………………………………………….  

e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X): 

 

tak 

nie 

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422): 

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie 
aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.  
 

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

 

za cenę brutto ............................................................................................................................. zł 

w tym uwzględniono podatek VAT. 
 

Nr Przedmiot zamówienia   

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość 

sztuk 

Wartość brutto 

[Ilość (D) x Cena 

jednostkowa brutto 

(C)] 

Nazwa 
Należy podać pełną 

nazwa systemu 

operacyjnego(w tym: 

ze wskazaniem  

liczby rdzeni) 
A B C D E F 

1. System operacyjny zgodnie 

z Rozdziałem II Zadanie nr 4.  
 1  

 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2.     Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

3.  Składamy niniejszą ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X): 

    we własnym imieniu 

 w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   

reprezentowanych  przez: ……………………………………………………………….… 

                                                                                                  (nazwa pełnomocnika) 

4. Oświadczamy, że: 

1) zapewniamy dostawę w terminie do ………………….……..………………..………………….   

                                              (należy wpisać jedną z dat:23.12.2019 r., 27.12.2019 r., 30.12.2019 r.) 

2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 

3) przedmiot zamówienia wykonamy (zaznaczyć właściwe X): 
 

sami 

z udziałem podwykonawców 

4)  podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

5) akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 

6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

7) jesteśmy podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X): 

TAK 

NIE 

 Nasz numer NIP: ………………………………………………………………………………………  

5.  Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2)  wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: ……..................................... 

         (imię i nazwisko) 

7. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

    Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę 

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

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku ………………………………..(wypełnić o ile dotyczy) 

8. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte  

w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania. 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie wyrażone cyfrą 

od do 

    

    

    

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :……………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8. 
 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

*  w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

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

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

 
 

 

 

     Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

 

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

                    ( podpis i pieczęć) 

 

Data:..................................................... 
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Strona 

 

 

Z ogólnej liczby stron 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

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

 

................................................................................................................................................. 
[wpisać nr i nazwę zadania] 

Oświadczam,  co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,  

tj.: …………………………………………………………………….………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

                                                                                                                                                             (podpis) 
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„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

(…..) 

12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

b) skarbowe, 

c) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia” 

 

Niniejsze „oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1 

                                                           

1 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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       DA.2710.8.2019 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3  
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej 

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

 

................................................................................................................................................. 
[wpisać nr i nazwę zadania - należy złożyć dla każdego zadania odrębnie ] 

oświadczam, że: 

1) z żadnym Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie powyższego zamówienia nie należę do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów * 

2) wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu: …………………………………….……. należę do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:*  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3) nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów* 

*) niepotrzebne skreślić 
Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

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

           ( podpis i pieczęć ) 

Data : .......................................... 

 

UWAGA: Wykonawca  w terminie 3 dni od 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 ust. 1 pkt 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej (www.pomocspoleczna.rybnik.pl ) informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
UWAGA: w przypadku opisanym w punkcie 3 oświadczenie można dołączyć do oferty. 

UWAGA: Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2 

                                                           
2
 Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWY 

(dla Zadania nr 1 / Zadania nr 2 / Zadania nr 3 / Zadania nr 4)   
 

UMOWA NR …………………… 

 
zawarta w dniu ............................................... w Rybniku, pomiędzy:  

 

Zamawiającym,  tj. Miastem Rybnik  –  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Rybniku, ul. Żużlowa 25,  

44-200 Rybnik,  reprezentowanym przez   ..............................................................................................., 

 

a  

 

Wykonawcą,  którym jest: …………………............................................................................................,  
                  (nazwa firmy, forma prawna, adres)  

reprezentowanym przez : .........................................................................................................................., 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury informatycznej.   

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

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest ............................................................................. (nazwa zadania nr 1, 

zadania nr 2, zdania nr 3 lub zadania nr 4 ). 

2. Zakres zamówienia szczegółowo określony jest w ofercie oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do ……………………………………………………… 

(zgodnie ze złożoną ofertą: 23.12.2019 r., 27.12.2019 r. albo 30.12.2019 r.). 

2. W przypadku braku dostawy przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie do 30 grudnia 

2019 r. umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, bez konieczności składania oświadczeń przez strony umowy.   

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru jest podstawą wystawienia 

faktury.  
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub w miejsce przez niego wskazane,  

na własny koszt, 

2) dostawy asortymentu fabrycznie nowego, 

3) wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, 

łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usług itp., 

Postanowienia punktów nr 4-10 oraz ust. 2 nie dotyczą Zadania nr 4 

4) dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego. 

5) w przypadku transportu urządzeń Wykonawca - zapewnienia opakowań. Zamawiający nie 

przechowuje kartonów po sprzęcie, 

6) zapewnienia gwarancji na dyski tożsamej z gwarancją macierzy Fujitsu Eternus DX60 S4 

(dotyczy Zadania nr 1) / zapewnienia 60 miesięcznej gwarancji producenta na zasilacz awaryjny 

(dotyczy Zadania nr 2) /zapewnienia 60 miesięcznej gwarancji producenta na urządzenie UTM 

wraz z wdrożeniem (dotyczy zadania nr 3), 

7) dostarczenia Zamawiającemu wraz ze sprzętem gwarancji producenta. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu umowy - podpisania 

protokołu dostawy sprzętu, objętego niniejszą umową. W przypadku sprzeczności między 

zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji określonymi w gwarancji 

producenta, pierwszeństwo mają regulacje zawarte w niniejszej umowie, 

8) usunięcia wad (usterek, awarii) w okresie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia – przy dłuższym 

okresie naprawy w 6 dniu od zgłoszenia musi zostać dostarczone urządzenie zastępcze 
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o porównywalnych parametrach. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego termin 

usunięcia wad wynosi 14 dni od  zgłoszenia,      

9) wymiany sprzętu na inny, w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu 

dla danego urządzenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

Postanowienie punktu 10 dotyczy tylko Zadania nr 3: 

10) przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 2 dni w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym, zgodnie 

z Rozdziałem II Zadanie 3 SIZW.  

2. Zamawiający jest upoważniony do usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy  

w przypadku: 

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 

2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonanego w terminie  

do usunięcia wad, 

3) bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego w sposób opisany w pkt 2. 
 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi  

brutto ………………….…… zł (słownie…………………………), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie 

zmiany stawki podatku VAT. 
 

§ 5 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną w dniu podpisania protokołu 

odbioru dostawy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Fakturę należy wystawić na następujące dane: Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława 

Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58. Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44 – 200 Rybnik. 

3. Termin płatności należności ustala się do 7 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze. 

5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że jest  podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ……………………………………………………………………….………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 642-001-07-58. 

§ 7 

Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego.  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w dostawie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia 

umownego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
Postanowienia punktów nr 3 i 4 nie dotyczą Zadania nr 4 

3) w sytuacji niezapewnienia urządzenia zastępczego za każdy dzień zwłoki usunięcia wad 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, 

o którym mowa w § 3 pkt 8, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego, 

4) w sytuacji niewykonania wymiany sprzętu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień przekroczenia terminu o którym mowa w § 3 pkt 9. 
Postanowienie punktu nr 5 dotyczy tylko Zadania nr 3 

5) za niedotrzymanie terminu szkolenia, o którym mowa w § 3 pkt 10 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu 3-miesięcznego, jednak 

nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego. 

2.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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3. Rozwiązanie umowy w sposób opisany w § 2 ust. 2 uprawnia Zamawiającego do żądania 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

4. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy w sposób opisany w § 2 ust. 2 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z kosztami realizacji umowy jakie 

poniósł do dnia jej rozwiązania. 
 

§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………..... 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest…………………... 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego 

lub Wykonawcy pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

§ 11 

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować 

z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie 

lub zaniechanie. 

§ 12 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których mowa  

w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 15 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

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

Zamawiający        Wykonawca 

  


