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CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
telefon: 22 556 01 29, faks: 22 826 20 30
e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
strona internetowa: www.uokik.gov.pl
Tryb i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również ustawą Prawo zamówień publicznych
i zostało oznaczone znakiem DBA-2/240-49/2016, na jaki Wykonawcy winni się powoływać
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych przełączników
sieciowych w ilości:
 Typ A: Przełącznik rdzeniowy sieci LAN - 2 szt.;
 Typ B: Przełącznik sieci LAN - 10 szt.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
Publicznych (CPV): 32420000-3 Urządzenia sieciowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”.
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni
od podpisania umowy jednak nie później niż do 27.12.2016 r.
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia to siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 800,00 zł (słownie złotych:
sześć tysięcy osiemset 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016, poz. 359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa
Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium - numer sprawy DBA-2/24049/2016.” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
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5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

6.

żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu wadialnego nie był trwale połączony
z ofertą, w celu umożliwienia zwrotu wadium bez naruszenia oferty.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46
ust. 4a Pzp.
Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 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.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy w tym
również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3
Pzp.
Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

7.13.

7.14.

7.15.
7.16.

7.17.
7.18.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia winny być ze sobą trwale złączone.
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub
zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy
przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane
(z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.19.). W treści oferty winna być umieszczona
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy - z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie
z punktem 7.15.
O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno
być załączone upoważnienie do jej podpisania.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później
niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
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informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie
w celu zachowania ich poufności.
7.19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca,
aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący
wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony
zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą
połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
7.20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
8.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00 – 950),
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS), w dni robocze, w godzinach
pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 11:00 dnia 1 grudnia 2016 r.
8.5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie
traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować
następująco:
……..……………………………………………………………………………………........
Wykonawca:
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
Wydział Zamówień Publicznych
OFERTA NA:
„Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów”
Sprawa DBA-2/240-49/2016

8.6.
8.7.
8.8.

Nie otwierać przed dniem 1 grudnia 2016 r., godz. 11:30
 …………...…………………………………………………………………………….....….
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, w sali 136, I piętro.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy,
tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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Informacje wskazane w punkcie 8.8 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego
niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
8.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA lub WYCOFANIE.
9.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ
8.9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.
9.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane
przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej na której została
udostępniona SIWZ.
9.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej
inicjatywy Zamawiającego.
9.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej również „DUUE”).
9.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została
udostępniona SIWZ.
9.7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.5
dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – www.uokik.gov.pl.
9.8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi
na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.9. Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu - Macieja Jabłońskiego
na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.
9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw
związanych z procedurą postępowania są Piotr Kulma lub Artur Krówka, kontakt:
zamowienia@uokik.gov.pl.
10.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz
z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień
pkt 10.2 i pkt 10.3.
10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty
w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
w formie pisemnej.
9.1.
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10.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26
ust. 3 Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
10.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała
miejsce na stronie www.uokik.gov.pl – publikacja dokumentacji następować będzie tylko
w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
11.2. 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.

A.

CZĘŚĆ II
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
Warunki udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1- 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2–4 ustawy z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
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koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) 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 wykroczenie,
o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, 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.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym:
1.2.1. posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie jedno zamówienie, które polegało
na dostawie przełączników sieciowych, a jego wartość wynosiła co najmniej 150 000,00 zł
brutto.
B.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.
1.

Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:
- do oferty –

1.1.

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej również „JEDZ”), o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
Informacje będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie określonym w pkt 1.1. i 1.2. lit. A
Części II SIWZ).
Zamawiający informuje, iż Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ
może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl
Instrukcję
wypełniania
JEDZ
można
znaleźć
pod
adresem
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
- po otwarciu ofert:

1.2.

oświadczenie o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ) lub braku
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przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 3A do SIWZ) do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w pkt 8.8 Części I SIWZ.
2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ,
a także potwierdzających spełnianie przez oferowane przełączniki wymagań SIWZ, tj.
- w zakresie niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie określonym w pkt 1.1. lit. A Części
II SIWZ:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

informacji 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 albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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;
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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
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;
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
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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2.9.

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).

- w zakresie spełniania warunków udziału, określonych w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ:
2.10. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.1. lit. A Części II SIWZ
(wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SIWZ).
Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać
z jednostkowej umowy).
Dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne
dokumenty powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których
mowa powyżej.
Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego zamówienie/ odbiorcę zamówienia.
- w zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy spełniają wymagania postawione
w SIWZ:
2.11. opis oferowanych przełączników pod kątem spełniania wymogów postawionych
w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1 do SIWZ
opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanych przełączników, które
wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia oraz
warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił
jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych przez Wykonawcę przełączników
z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ,
3.
Wykonawcy zagraniczni.
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. B Części II SIWZ:
1) pkt 2.1 lit. B Części II SIWZ – 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;
2) pkt 2.2–2.4 lit. B Części II SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem 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
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3.2.

3.3.

3.4.

4.

5.
5.1.

5.2.

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 1 i 2b lit. B, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1. ppkt 2a
lit. B, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 lit. B Części II SIWZ, składa dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego
terminu
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
W powyższym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie (JEDZ), o którym
mowa w pkt 1.1. lit. B Części II SIWZ, dotyczące tego podmiotu. W przypadku gdy oferta
Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 – 2.9 lit. B Części II SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Forma dokumentów i oświadczeń o których mowa lit. B Części II SIWZ
Oświadczenia, o których mowa w lit. B Części II SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w lit. B Części II, inne niż oświadczenia, o których mowa
w pkt 5.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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5.3.

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, które
każdego z nich dotyczą.

C.

Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta

1.

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ wraz
dokumentem o którym mowa w pkt 2.
Oświadczenie wymienione w pkt 1.1. lit. B Części II SIWZ.
Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu
ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy
zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego
z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15, 7.16, Części I SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują
następujące zasady składania dokumentów:
a) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1.1. i 2.10. lit. B Części II SIWZ powinny
zostać złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie),
b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1
lit. B Części II SIWZ,
c) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.3 oraz 2.1-2.9.
lit. B Części II SIWZ,
d) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców,
f) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

2.
3.

4.

5.

CZĘŚĆ III
Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej
1.
1.1.

Ocena Wykonawców i ofert
Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a
ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na
potwierdzenie warunków o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo
złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub
ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca w formularzu ofertowym ustala cenę oferty, która winna obejmować
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i będzie stanowić całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy.
W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
oraz ceny jednostkowe za dostawę poszczególnych przełączników uwzględniające podatek
VAT w obowiązującej stawce.
Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne
części składowe nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną
i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione
w miesięcznej cenie oferty.
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
Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym
oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
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2.6.
2.7.
3.
3.1.

3.2.

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku
VAT.
Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
Wykonawca określa cenę oferty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena oferty (X) - 60% (waga kryterium),
Okres gwarancji (G) - 30% (waga kryterium),
Termin dostawy (T) - 10% (waga kryterium)
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Cena oferty
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny
i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto
podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:

X =

Cn
----------------------Cb

x 60 (waga kryterium)

gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium „okres gwarancji”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie okresu gwarancji zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu oferowanego okresu gwarancji w badanej ofercie z najdłuższym
oferowanym okresem gwarancji spośród ofert przedstawionych przez tych Wykonawców,
których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji.
Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest określić w Formularzu Ofertowym. Brak
wskazania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji lub zaoferowanie mniejszego
niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
Punkty będą liczone według wzoru:
Gb
G = --------------- x 30 (waga kryterium)
Gn
gdzie: G – ilość punktów w ramach kryterium okres gwarancji (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Gb – okres gwarancji oferty badanej
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
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Maksymalny punktowany okres gwarancji to 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania
przez Wykonawcę okresu gwarancji równego lub dłuższego niż 36 miesięcy do wzoru
zostanie podstawiona wartość 36 miesięcy.
Kryterium „termin dostawy”
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium termin dostawy zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu terminu dostawy badanej oferty z najkrótszym terminem
dostawy spośród zaoferowanych przez tych Wykonawców, których oferty zostały
dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji.
Punkty będą liczone według wzoru:
Tn
T = ------------------- x 10 (waga kryterium)
Tb
gdzie: T – ilość punktów w ramach kryterium termin dostawy (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Tn – najkrótszy termin dostawy spośród ocenianych ofert
Tb – termin dostawy oferty ocenianej
Maksymalny termin dostawy wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy. Brak wskazania
przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy lub zaoferowanie dłuższego niż
maksymalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
3.3.

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S=X+G+T
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

3.4.
3.5.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów (S= X + G +T) i będzie spełniał
wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie
Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ IV
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została
uznana za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki
postępowania.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją
art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
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3.4.

3.5.

3.6.

4.

5.

6.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania.
W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy
regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji
zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy
stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Obowiązujące przepisy
W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.
Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór, w trybie
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie i na warunkach
określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
CZĘŚĆ V
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

1.

2.

Przepisy ogólne.
1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują Wykonawcy, 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 ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
- skarga do sądu.
Odwołanie.
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 Prawo
zamówień publicznych.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
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3.

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań,
których wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Skarga do sądu.
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca
od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
CZĘŚĆ VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załączniki
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 3A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw
Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(sprawa DBA-2/240-49/2016)
Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówieni. Zaoferowane przez Wykonawcę przełączniki muszą spełniać
minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Opis wymagań minimalnych” oraz zostać dostarczone na warunkach
określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Parametry techniczne oferowanego produktu” winien odnieść się do każdego z wymagań
minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Opis wymagań minimalnych”. Wykonawca określa też producenta/model
oferowanego przełącznika.
Typ A: Przełącznik rdzeniowy sieci LAN – 2 szt.
Producent: .........................................................................................
Model: ................................................................................................

Lp.

Nazwa
komponentu,
inne wymagania

1

Obudowa

2

Porty

3

Parametry
przepustowości

4

Redundancja
systemu

Przełącznik musi posiadać redundantne zasilacze

5

Zarządzanie

CLI, http, telnet, poza pasmowe (port szeregowy RS-232C,
RJ45, Micro USB), przypisywanie dowolnych nazw dla
portów, Multipple configuration files, dual flash images

Opis wymagań minimalnych

Parametry techniczne oferowanego produktu

Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu
rack 19”. Wysokość przełącznika max 1U
Urządzenie powinno być wyposażone w minimum 16 portów
SFP+ z wkładkami 10GBase-SR.Wszystkie dostępne porty
pracują z pełną prędkością jednocześnie.
Przepustowość matrycy przełączającej min. 450 Gbps
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów min. 250 Mpps
Wydajność routingu/przełączania min. 450 Gbps
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6

Parametry i
funkcje warstwy 2

7

Parametry i
funkcje warstwy 3

8

Funkcje wysokiej
dostępności i
odporność na
awarie

9

Bezpieczeństwo

10

Mechanizmy
związane z
zapewnieniem
jakości usług w
sieci

Rozmiar tablicy adresów MAC min. 64000 pozycji
Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 4096 (802.1q)
Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP
Rozmiar tablicy Routingu min. 10000 (IPv4), min. 5000 (IPv6)
Wsparcie dla: static IP routing, RIPv1, RIPv2, OSPF, routing
multicastów PIM Sparse/Dense, BGP, Policy Based Routing,
Route Maps, VxLAN
Spanning Tree (802.1w), Rapid Converegence Spanning Tree
(802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), VRRP, nonstop
switching, nonstop routing, redundancja zasilania
Możliwa wirtualizacja dwóch przełączników do jednego
logicznego urządzenia umożliwiając wykorzystanie połączenia
zagregowanego, wg standardu 802.3ad, do dwóch fizycznych
urządzeń w trybie z sygnalizacją LACP.
Urządzenie po wirtualizacji dwóch urządzeń powinno być
widziane jako jedno urządzenie logiczne dla protokołów
warstwy 3 ISO/OSI
Radius/ TACACS+, DHCP Protecion, SNMPv3, SSL, SSHv2,
802.1x (możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma
sposobami np. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x lub WWW,
wsparcie dla voice vlanów), Access control lists (ACLs),
Identity-driven ACL, Dynamic ARP Protection, BPDU
Protection, Dynamic IP Lockdown, MAC adres lockout,
Secure FTP, Switch CPU Protection, ICMP, STP Root Guard,
wykrywanie złośliwych ataków.
Wsparcie dla konfiguracji QoS przy pracy przełącznika w
trybie stosu. Klasyfikacja ruchu dla klas różnej jakości obsługi
(QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów:
źródłowy /docelowy adres MAC, źródłowy /docelowy adres
IP, źródłowy /docelowy port TCP.
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p
Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla
ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o
różnej klasie obsługi
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11

Monitorowanie

12

Pozostałe funkcje

13

Warunki
gwarancji

Wsparcie dla RMON, zdalny port mirroring poprzez tunel
UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan bądź
ACL); Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Urządzenie działające w trybie zwirtualizowanym z drugim
przełącznikiem, musi być prezentowane jako jedno urządzenie
pod jednym interfejsem zarządzania .
Wsparcie dla LLDP, LLDP-MED., CPU protection, obsługa
ramek typu Jumbo, RPVST+.
Czas trwania gwarancji : min. 24 miesięcy, gwarantowany czas
skutecznej naprawy – max. 4 godziny. Wsparcie dla urządzenia
umożliwiające zgłaszanie problemów z oprogramowaniem
urządzenia do producenta, na poziomie 24/7 przez okres
trwania gwarancji.

Typ B: Przełącznik sieci LAN – 10 szt.
Producent: .........................................................................................
Model: ................................................................................................

Lp.

Nazwa
komponentu,
inne wymagania

1

Obudowa

2

Porty

3

Parametry
przepustowości

Opis wymagań minimalnych

Parametry techniczne oferowanego produktu

Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu
rack 19”. Wysokość przełącznika max 1U
Urządzenie powinno być wyposażone w minimum 48 portów
1000Base-T oraz minimum 4 porty SFP+ z obsadzonymi 2
wkładkami 10GBase-SR. Wszystkie dostępne porty pracują z
pełną prędkością jednocześnie.
Przepustowość matrycy przełączającej minimum min. 300Gbps
Przepustowość przełącznika w ilości pakietów minimum 180
Mpps
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Wydajność routingu/przełączania min. 300 Gbps
4

Redundancja
systemu

5

Zarządzanie

6

Parametry i
funkcje warstwy 2

7

Parametry i
funkcje warstwy 3

8

Funkcje wysokiej
dostępności i
odporność na
awarie

9

Bezpieczeństwo

10

Mechanizmy
związane z
zapewnieniem
jakości usług w

Przełącznik musi posiadać redundantne zasilacze
CLI, http, telnet, poza pasmowe (port szeregowy RS-232C,
RJ45, Micro USB), przypisywanie dowolnych nazw dla
portów, Multipple configuration files, dual flash images
Rozmiar tablicy adresów MAC min. 64000 pozycji
Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 4096 (802.1q)
Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP
Rozmiar tablicy Routingu min. 10000 (IPv4), min. 5000 (IPv6)
Wsparcie dla: static IP routing, RIPv1, RIPv2, OSPF, routing
multicastów PIM Sparse/Dense, BGP, Policy Based Routing,
Spanning Tree (802.1w), Rapid Converegence Spanning Tree
(802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), VRRP, nonstop
switching, nonstop routing, redundancja zasilania.
Możliwa wirtualizacja dwóch przełączników do jednego
logicznego urządzenia umożliwiając wykorzystanie połączenia
zagregowanego, wg standardu 802.3ad, do dwóch fizycznych
urządzeń w trybie z sygnalizacją LACP.
Urządzenie po wirtualizacji dwóch urządzeń powinno być
widziane jako jedno urządzenie logiczne dla protokołów
warstwy 3 ISO/OSI
Radius/ TACACS+, DHCP Protecion, SNMPv3, SSL, SSHv2,
802.1x (możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma
sposobami np. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x lub WWW,
wsparcie dla voice vlanów), Access control lists (ACLs),
Identity-driven ACL, Dynamic ARP Protection, BPDU
Protection, , MAC adres lockout, Secure FTP, Switch CPU
Protection, ICMP, STP Root Guard, wykrywanie złosliwych
ataków.
Wsparcie dla konfiguracji QoS przy pracy przełącznika w
trybie stosu. Klasyfikacja ruchu dla klas różnej jakości obsługi
(QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów:
źródłowy /docelowy adres MAC, źródłowy /docelowy adres
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sieci

11

Monitorowanie

12

Pozostałe funkcje

13

Warunki
gwarancji

IP, źródłowy /docelowy port TCP.
Prioryteryzacja zgodna z 802.1p
Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla
ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o
różnej klasie obsługi
Wsparcie dla RMON, zdalny port mirroring poprzez tunel
UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o vlan bądź
ACL); Uni-Directional Link Detection (UDLD)
Urządzenie działające w trybie zwirtualizowanym z drugim
przełącznikiem, musi być prezentowane jako jedno urządzenie
pod jednym interfejsem zarządzania .
Wsparcie dla LLDP, LLDP-MED., CPU protection, obsługa
ramek typu Jumbo, RPVST+
Czas trwania gwarancji : min. 24 miesięcy, gwarantowany czas
skutecznej naprawy – max. 4 godziny. Wsparcie dla urządzenia
umożliwiające zgłaszanie problemów z oprogramowaniem
urządzenia do producenta, na poziomie 24/7 przez okres
trwania gwarancji.

........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa przełączników
sieciowych na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr. post. DBA-2/24049/2016), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. …………………………………………….……………
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące
informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu:
.....……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………….........
..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (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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Załącznik Nr 3A do SIWZ
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa przełączników
sieciowych na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nr. post. DBA-2/24049/2016), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie
internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184
ze zm.), w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym
postępowaniu.

........................ dnia .....................
(miejscowość)

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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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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Załącznik Nr 4 do SIWZ
……………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Wykaz dostaw
spełniających wymagania zawarte w pkt 1.2.1 lit. A części II SIWZ
(nr post. DBA-2/240-49/2016)
Lp.
Przedmiot zamówienia

Terminy wykonania
(od-do)

Wartość dostawy
brutto w zł

Odbiorca (Zamawiający)
(nazwa, adres, telefon)

Podstawa
dysponowania
zasobami

własne / podmiotu
trzeciego*

1

2

własne / podmiotu
trzeciego*

Uwaga:
Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie.
* niepotrzebne skreślić

Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
...........................................
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Tel. .......................................................
Fax. ......................................................
REGON ...............................................
NIP ......................................................
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
FORMULARZ OFERTOWY
(sprawa DBA-2/240-49/2016)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawa przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Oświadczam, iż w ramach realizacji zamówienia oferujemy dostawę następujących
przełączników:
Nazwa przedmiotu zamówienia/producent i
model oferowanych urządzeń

Ilość
A

Cena
jednostkowa zł
brutto
B

Wartość zł brutto
(AxB)
C

Typ A: Przełącznik rdzeniowy sieci LAN
producent/model
……………………………...............................

2 szt.

...........................................................................
Typ B: Przełącznik sieci LAN
producent/model
……………………………...............................

10 szt.

...........................................................................
……………………... zł
SUMA – cena brutto
(suma kwot z kolumny C)

(słownie złotych:
……….………………..
……….………………..
………………………...

których szczegółową charakterystykę, pod kątem spełniania wymagań Załącznika Nr 1 do
SIWZ zobowiązujemy się przekazać na wezwanie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w terminie ....... dni od podpisania umowy.
Oświadczamy, iż udzielamy …… miesięcznej gwarancji na oferowane przełączniki na warunkach
określonych w SIWZ.
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Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty
nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia
(odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:




wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty
podatku VAT.
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
………………………………………………………………………………………………………………….....................................
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.
Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
…………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam/y, ze wniesione wadium w formie pieniężnej prosimy zwrócić na numer rachunku
bankowego …………………………………………… w banku ……............………
(wypełniają Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej)

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach
umowy.
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *
* *niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
Zakres: …………………………………………………………….......................................................
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..........................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………............
Adres:
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…………………………………………………………………………………………………............
Telefon/Fax:
…………………………………………………………………………………………………............
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………............
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:
-

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

-

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

-

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

Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

1

Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi
w SIWZ.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
W dniu …………………………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:
Macieja Jabłońskiego - Dyrektor Generalny Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………... z siedzibą przy …………………………., wpisaną do
………………………….…, posiadającą NIP ………………………………………., REGON
……………………….., reprezentowaną przez :
………………………………………………………………..….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych przełączników
sieciowych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy, stanowiącym ofertę Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

§2
Przedmiot umowy zostanie dostarczony w całości w terminie .... dni od dnia podpisania
umowy, jednak nie później niż 27 grudnia 2016 r. do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów mieszczącego się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 24 godziny przed
jej wykonaniem.
Dostawa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach od 8:30 do 15:30.
Wykonawca dostarczy wraz z przełącznikami instrukcje obsługi, karty gwarancyjne,
certyfikaty norm ISO, deklarację lub certyfikat CE.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
wynagrodzenie w kwocie brutto ……………………. zł (słownie złotych: …………………….
……………………………………….).
2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru
potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi
Załącznik Nr 2 do umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury VAT najpóźniej w terminie 2 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru.
5. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§4
1. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do podpisywania
protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: ………………………………………………
ze strony Wykonawcy są: ……………………………..…………………………………………..
2. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 nie wymagają aneksu w formie pisemnej, a jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§5
Wykonawca na dostarczane przełączniki sieciowe udziela ............. gwarancji producenta.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii przełącznika, Wykonawca przystąpi
do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu
otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie
lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem. W celu przystąpienia do naprawy
przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do siedziby Zamawiającego
w Warszawie pl. Powstańców Warszawy 1.
Termin usunięcia awarii ustala się na nie później 4 godziny robocze licząc od momentu
otrzymania zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt
otrzymania zgłoszenia na adres e-mail : ……………. lub faks ……………..
Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 1 dzień roboczy (licząc od momentu zgłoszenia
awarii), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, przełącznik
zastępczy o równoważnych parametrach.
W razie, gdy naprawa przełącznika potrwa dłużej niż umowny termin na naprawę określony
w ust. 3, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa
w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy przełącznik będzie naprawiany
4 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana na nowy, taki sam lub odpowiedni,
w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Serwis przełączników musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego.

§6
Usługę serwisową w okresie gwarancyjnym będzie świadczyć firma (nazwa, adres, telefon, adresemail, faks …………………………………………………………………………………………..).

1.

2.

3.

4.
5.

§7
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji
umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie
zrealizuje zamówienia do 29 grudnia 2016 r., Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę
w całości lub w zakresie niezrealizowanej części, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie któregokolwiek
z terminów naprawy lub przystąpienia do serwisowania przełącznika, określonych
w § 5 ust. 2, 3 i 4 umowy. Wysokość kary wynosić będzie 0,2 % wartości danego
przełącznika odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę roboczą lub każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

6.
7.

1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
§8
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach:.
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
2) Zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy to zmiany producenta, modelu
systemu do backup, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub
wycofania go z produkcji lub braku jego dostępności na rynku europesjkim, z tym że
wynagrodzenie wskazane w Umowie nie może ulec podwyższeniu, a parametry
techniczne systemu do backup nie mogą być gorsze niż wskazane w Umowie,
3) Zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było
przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem.;
Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia
Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1.
Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.
U. 2015, poz. 2058 ze zm.).
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 380 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz.
2164 ze zm.).
§ 11
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniku Nr 1 do umowy DBA-2/24…-…/2016
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy + opis
oferowanych przełączników).

Załącznik Nr 2 do Umowy DBA-2/24…-…/2016
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2016 r. w …………………….
Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę


..……………………………………………………………………..,

……… sztuk,

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr DBA-2/24…-…/2016 z …………… 2016 r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
…………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ……………………………………………………………….........................
WYKONAWCY

– ……………………………………………………………............................

Dostarczono kartę gwarancyjną, certyfikaty i instrukcję obsługi: tak/nie*
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:*
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
ZAMAWIAJĄCY
* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

WYKONAWCA

