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I. Dane Zamawiającego. 

 

1. Województwo Wielkopolskie 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

NIP: 778-13-46-888 

Internet: http://www.umww.pl 

 

2. Adres do korespondencji:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 Departament Administracyjny 

 al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

    telefon: 61 626 69 00 

    fax: 61 626 69 01 
 

3. Wszelkie pisma Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w pkt. 2. 

Miejsce składania i otwarcia ofert wyszczególniono w Rozdziale XI niniejszej specyfikacji. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy 

tj. powyżej kwoty 209.000 euro.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej 

części tekstu określana będzie skrótem „SIWZ”. 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ obowiązuje ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy. 

2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawa. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy:  

DA-III-3.272.2.2017. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać 

się na wyżej podane oznaczenie sprawy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,  

a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(art. 24aa ustawy Pzp). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z oznaczeniem wynikającym ze wspólnego słownika 

zamówień (CPV). 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty  

oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r. 

dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w następujących częściach: 

 

Zadanie nr 1 - Dostawa i podłączenie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu fabrycznie nowych urządzeń oraz instalacja i konfiguracja 

oprogramowania, rozbudowujących posiadany przez Zamawiającego system kopii 

bezpieczeństwa,   

 

Zadanie nr 2 - Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania tworzącego system ochrony 

poczty elektronicznej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają ww. załączniki Nr 4.1 i 4.2 do SIWZ, 

odpowiednio dla każdego zadania częściowego. 

 

http://www.umww.pl/
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2. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:  

a) dostawy ww. przedmiotu zamówienia (urządzeń) do siedziby Zamawiającego, w miejsca 

wskazane,  

b) dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów gwarancyjnych, zawierających 

ogólne postanowienia gwarancyjne producenta dla każdego rodzaju urządzenia 

stanowiącego przedmiot umowy. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę przekazania 

dokumentów gwarancyjnych; 

c) dostawy oprogramowania, 

d) świadczenia usługi wsparcia posprzedażowego.  

 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony  

do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to,  

że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania  w ramach 

zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem 

komputerowym. 

 

4. Dostarczony sprzęt, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2016r., poz. 806). W szczególności musi posiadać 

oznaczenie „CE”, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Ocena 

zgodności i oznaczenie znakiem „CE” musi dotyczyć całego wyrobu, a nie tylko jego elementów 

składowych. 

 

5. Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające urządzenia oraz oprogramowanie  

o innej architekturze niż wymienione oraz o parametrach niższych (gorszych) niż wymienione  

w niniejszej SIWZ i tym samym takie oferty będą podlegały odrzuceniu. 

 

6. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się  

do norm,  europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia  podano nazwy 

produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie 

pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować 

równoważne produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach jak opisane  

w SIWZ.  

 

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien wykazać równoważność 

zastosowanych rozwiązań. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną funkcjonalność dostarczonego oprogramowania 

równoważnego lub urządzeń równoważnych w środowisku informatycznym Zamawiającego. 

 

9. W przypadku stwierdzenia braku zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę oprogramowania  

z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, koszty wymiany całości zamówionego 

oprogramowania oraz modernizacji infrastruktury na inne, spełniające warunki pokrywa w całości 

Wykonawca. 

 

10. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa i wcześniej nieużywana. 

 

11. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Zadanie częściowe nr 1 i nr 2 

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe 

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 
IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany: 
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 dla zadania nr 1 – w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy, 

 dla zadania nr 2  – w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  

 

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

ZADANIE  NR 1 

zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 d ustawy), tj.:  

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą status 

certyfikowanego inżyniera ds. macierzy dyskowych Hitachi Data Systems, potwierdzony 

certyfikatem Hitachi Data Systems Qualified Professional – VSP G200 to VSP G800 storage 

installation. 

       

ZADANIE  NR 2   

      Zamawiający nie konkretyzuje warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał 

dokumentów określonych w Roz. VI ust. 1 pkt. b) SIWZ. 

 

Va. Podstawy wykluczenia. 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23  

i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8 ustawy. 

 

2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający będzie żądał dokumentów 

określonych w Roz. VI ust. 2 SIWZ. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków  udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów  

albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje forma oryginału 

albo uwierzytelniona notarialnie kopia. 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie z Załącznikiem  

Nr 2A do SIWZ (składany razem z ofertą w formie pisemnej), 

Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik Nr 2B do SIWZ. 

Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również 

narzędzie dostępne na stronie   https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl 

Uwaga!  

Zamawiający zezwala na wypełnienie formularza JEDZ w cz. IV dot. Kryteriów 

kwalifikacji przez złożenie ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl
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w postępowaniu, tj. przez wypełnienie tylko sekcji α (z pominięciem pozostałych sekcji 

części IV). 

 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

(certyfikowany inżynier ds. macierzy), wraz z informacjami na temat ich uprawnień lub 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – 

będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) – zadanie nr 1,  

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy (Rozdział Va 

ust. 1 SIWZ) należy, na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

  

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż   

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności;  

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

g) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

– wg załącznika Nr 2C do SIWZ; 

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej 

(art.86 ust.5 ustawy). 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 

o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
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lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego  

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 

 

Informacje, o których mowa w oświadczeniach Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie 

ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) w części 

dot. podstaw wykluczenia, natomiast w odniesieniu do pkt g) zgodnie z wytyczną zawartą  

w Uwadze. 

 

3. W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga opisu produktów, które mają zostać dostarczone, 

 tj. specyfikacji techniczno-funkcjonalnej, którą stanowią np.: opisy techniczne lub inne 

dokumenty zawierające uszczegółowione dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, 

pozwalające zweryfikować wszelkie wymagania minimalne zawarte w treści SIWZ, z podaniem 

nazw producenta oraz nazw modelu oraz spełnienia każdego z parametrów minimalnych 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SOPZ stanowiącym (odpowiednio) 

załącznik Nr 4.1 –  4.2 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) 

 

Nie spełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako sprzecznej  

z treścią SIWZ.  

4. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

- Formularz ofertowy – według Załącznika Nr 1 do SIWZ, 

- dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

- pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych 

-KRS, CEIDG).  

 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

 

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 

czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 

6.1.  Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych Rozdziale VI ust. 2 lit. a) – b).  

6.2.    Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. 

VI ust. 2 lit. a) – b), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy. 

 

7. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.  

 

8.    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
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w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

       Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte  

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

10.  Wykonawcy zagraniczni. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

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

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej jako „rozporządzenie”): 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  

pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatność 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

11.  Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących 

wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń.  

12.  Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej  

do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o nie należeniu do niej (Załącznik Nr 2C  

do SIWZ). 

13.  Na podstawie art. 26 ust. 1, ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego 

wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 

ust. 8, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

o porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  

i wykonawcy przekazują pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty 

elektronicznej). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

 w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: 

Rafał Komisarek, Departament Administracyjny, 
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al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel. 61 626 69 77, w godzinach 7
30 

– 15
30

  

email: rafal.komisarek@umww.pl  (od poniedziałku do piątku), 

 

 w sprawach formalnych wyjaśnień udziela:  

Maria Hydzik, Biuro Zamówień Publicznych,  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

tel. 61 626 70 88  w godz.: 7
30 

– 15
30 

e-mail: maria.hydzik@umww.pl  (od poniedziałku do piątku), 

3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą  

w ust. 1 z adnotacją: „Zapytania – przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń sieciowych, 

systemu zabezpieczeń poczty oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu 

kopii bezpieczeństwa w 2017 r.  dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - DA-III-3.272.2.2017. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej 

zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści zamawiający zamieści  

na stronie internetowej Zamawiającego. 

10.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej. 

11.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 

o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami 

wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. Dokonaną zmianę treści SIWZ 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  

25.000,00 zł – dla zadania nr 1 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), 

  8.000,00 zł – dla zadania nr 2 (osiem tysięcy złotych 00/100), 

wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w formach  przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy.  

3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty 

wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:   

a)  Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe,                                 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 

mailto:rafal.komisarek@umww.pl
mailto:maria.hydzik@umww.p
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b)  Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę wykonawcy przez cały okres związania  ofertą. 

5.   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

PKO Bank Polski S.A I Oddział/Poznań, numer konta  47 1020 4027 0000 1502 0400 8058.  

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione 

skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – 

numer sprawy DA-III-3.272.2.2017 (odpowiednio) część 1 / część 2”, 

7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form „papierowych”jest oryginalny dokument 

banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Województwo Wielkopolskie z siedzibą 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 

61- 714 Poznań z oznaczeniem, iż dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń 

sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego 

systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r. dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – sprawa DA-III-3.272.2.2017: 

 dla zadania nr 1: Dostawa i podłączenie dla UMWW w Poznaniu fabrycznie nowych urządzeń 

oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania, rozbudowujących posiadany przez 

Zamawiającego system kopii bezpieczeństwa 

 dla zadania nr 2: Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania tworzącego system 

ochrony poczty elektronicznej  

 

złożony w  pokoju nr 1034 – X piętro, przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania 

ofert. 

8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt. 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 

9. Zamawiający, odrzuca ofertę, która nie została zabezpieczona wadium. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium: 

a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; 

b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy, zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: 

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy; 

b) Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 
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13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

       W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę na każde z zadań 

częściowych.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem 

czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.  

3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  Oświadczenia należy składać wyłącznie 

w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego 

każdego z nich dotyczą. 

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie 

oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 

7. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 

 dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, e-mail), 

 przedmiot oferty, 

 cenę oferty podaną w złotych polskich (to jest z podatkiem VAT), 

 wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podanie firm podwykonawców 

 szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ albo sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych 

zapisów ww. wzoru. Zasada dotyczy również pozostałych załączników do SIWZ, które stanowią 

wzory wymaganych dokumentów. 

8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę.  

10. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 

zapisanych stron.  

11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca 

powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

13. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz których treść nie odpowiada treści 

SIWZ zostaną odrzucone. 

14. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 

ze zm.). W takim przypadku wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób 

niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, np. umieścić ją 

w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 

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

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Biuro Zamówień Publicznych – Sekretariat, pok. 1034, X piętro, część A  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 w terminie do dnia 08 listopada 2017 r., do godz. 10:00.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Biuro Zamówień Publicznych – Sekretariat, pok. 1034, X piętro, część A 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa urządzeń 

sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego 

systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu” – DA-III-3.272.2.2017. 

Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 08 listopada 2017 r.". 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 listopada 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Biuro Zamówień Publicznych, Sala 

konferencyjna 1024, X piętro, część A. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 

dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” 

oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca, określając cenę oferty, uwzględnia w niej wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

2. W ofercie należy podać: cenę realizacji zamówienia (z podatkiem VAT). 

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom  określonym 

w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
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4. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 

wykonawcy z zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się 

zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.  

6. Cena jest wartością ryczałtową. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona (art. 87 ust.2 ustawy). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy). 

9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

Pzp).  

 

XIII. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

 

Dla zadania nr 1: 

1) Cena wykonania zamówienia -  waga 60 %,  maks. ilość punktów 60, 

2) Wydłużenie gwarancji na bibliotekę taśmową, półki macierzy i dyski  – waga 10 %,  

maks. ilość punktów 10, 

3) Długość wsparcia posprzedażowego – waga 10 %, maks. ilość punktów 10, 

4) Termin realizacji zamówienia – 20 %, maks. ilość punktów 20. 

 

Dla zadania nr 2: 

1) Cena wykonania zamówienia -  waga 60 %,  maks. ilość punktów 60, 

2) Przedłużenie gwarancji na sprzęt sieciowy – waga 20%. maks. ilość punktów 20 

3) Przedłużenie okresu wsparcia dla systemu ochrony poczty – 10 %, maks. ilość punktów 

10. 

4) Termin realizacji zamówienia – 10 %, maks. ilość punktów 10, 

 

 

 Liczba punktów w kryterium cena (dla zadania nr 1 i nr 2) zostanie obliczona według 

następującego wzoru: 

Cn 

C =   ------------ x 60 pkt 

Cbo 

gdzie:    

 Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród badanych ofert 

 Cbo – cena (brutto) badanej oferty. 

 

Uwaga! 

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, informuje 
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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. 

 

 Liczba punktów dla poszczególnych części zamówienia w pozostałych kryteriach oceny ofert 
zostanie obliczona następująco: 

Dla zadania nr 1: 

1) Wydłużenie gwarancji na bibliotekę taśmową, półki macierzy, dyski – waga kryterium   

10 % 

 

Uwaga! Ww. sprzęt musi spełniać wymogi SOPZ (załącznik Nr 4.1 do SIWZ), w tym 

gwarancję progową do 04.10.2021 r.  

Zamawiający będzie punktował wydłużenie gwarancji o kolejny rok w stosunku  

do warunku progowego. 
 

Brak deklaracji wydłużenia gwarancji o kolejny rok  – 0 pkt 

Deklaracja wydłużenia gwarancji o kolejny rok – 10 pkt 

 

2) Długość wsparcia posprzedażowego (powyżej 1 roku) – waga kryterium  10 % 

 

Brak deklaracja długości wsparcia posprzedażowego o kolejny rok – 0 pkt 

Deklaracja długości wsparcia posprzedażowego o kolejny rok – 10 pkt 

 

Uwaga! Wsparcie posprzedażowe Wykonawcy należy rozumieć zgodnie z opisem w SOPZ 

(załącznik Nr 4.1 do SIWZ). 
 

3) Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia zostanie obliczona według 

następującego wzoru: 

Tn 

T =   ------------ x 20 pkt 

Tbo 

gdzie:    

 Tn – najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert 

 Tbo – termin realizacji badanej oferty. 

 

 

Uwaga!  

Termin realizacji zamówienia należy określić w przedziale: od 14 do 21 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia umowy. 

Zaoferowanie terminu dostawy poza wyżej określonym przedziałem (warunki progowe) 

skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w części 1 zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną ocenę 

punktową ze wszystkich (czterech) kryteriów oceny ofert. 

 

Dla zadania nr 2: 

1) Przedłużenie gwarancji na sprzęt sieciowy  (powyżej 1 roku) – waga kryterium 20% 

 

Uwaga! Sprzęt sieciowy został szczegółowo określony w SOPZ (załącznik Nr 4.2 do SIWZ). 

Zamawiający będzie punktował wydłużenie gwarancji ponad warunek progowy określony 

na 1 rok. 

 

Deklaracja przedłużenia  gwarancji o kolejny rok – 10 pkt 

Deklaracja przedłużenia gwarancji o dwa lata       – 20 pkt 
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2) Przedłużenie okresu wsparcia dla systemu ochrony poczty 

 

Uwaga! Wsparcie dla systemu ochrony poczty elektronicznej musi spełniać parametry  

i wymogi określone w SOPZ (załącznik Nr 4.2 do SIWZ), w tym warunek progowy  

dla wsparcia – 3 lata. 

 

Brak deklaracja długości wsparcia o kolejny rok –    0 pkt 

Deklaracja długości wsparcia o kolejny rok          – 10 pkt 

 

3) Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia zostanie obliczona według 

następującego wzoru: 

Tn 

T =   ------------ x 10 pkt 

Tbo 

gdzie:    

 Tn – najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert 

 Tbo – termin realizacji badanej oferty. 

 

 

Uwaga!  

Termin realizacji zamówienia należy określić w przedziale: od 14 do 21 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia umowy. 

Zaoferowanie terminu dostawy poza wyżej określonym przedziałem (warunki progowe) 

skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w części 2 zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną ocenę 

punktową ze wszystkich (czterech) kryteriów oceny ofert. 

2. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100,00. 

3. Punkty obliczone zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

4. Dla każdego zadania częściowego wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną) 

liczbę punktów.  

5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym 

w ustawie i spełniają wymagania określone w SIWZ. 

 

XIV. Formalności po wyborze oferty przed zawarciem umowy. 

1. Zamawiający po wyborze oferty dla zadania nr 1 i nr 2 niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) 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, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

e) unieważnieniu postępowania  

-  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych  

w art. 94 ustawy. 
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3. Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Najpóźniej do 5 dni po ogłoszeniu wyników postępowania wybrany wykonawca przekaże 

zamawiającemu szczegółową wycenę poszczególnych elementów (pozycji) zamówienia  

wg SOPZ – dotyczy zadań częściowych nr 1 i nr 2. 

8. Najpóźniej do 5 dni po ogłoszeniu wyników postępowania wybrany wykonawca przedstawi 

zamawiającemu certyfikat inżyniera ds. macierzy dyskowych zgodnie z wymogiem rozdz. V 

ust. 1 SIWZ (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – dotyczy zadania nr 1. 

9. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 

(dostępne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie zainteresowanym 

odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 

c) zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności którego udostępniane będą dokumenty; 

d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz  

w czasie godzin jego urzędowania. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

      Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 dla zadania nr 1, w wysokości 5% ceny oferty w formach przewidzianych ustawą. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera (odpowiednio) Załącznik Nr 3.1 i 3.2  

 do SIWZ.  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –  

w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;  

4.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
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5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy). 

8.   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. 

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. 

9.   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

10.   Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 


