
Ogłoszenie nr 576690-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.  

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie: Przetarg na wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach 

utworzenia zapasowej serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla PWST 

przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w 

Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 000275843, ul. Straszewskiego  21-22 , 31-109   

Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 81 96, e-mail 

sekretariat@pwst.krakow.pl, faks 12 422 02 09.  

Adres strony internetowej (URL): www.pwst.krakow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

publiczna uczelnia wyższa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.pwst.krakow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  



Oferty należy składać w wersji papierowej w Kancelarii PWST  

Adres:  

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, pok. 219  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach 

utworzenia zapasowej serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla PWST 

przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  

Numer referencyjny: A-381-8/17  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie 

Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach 

utworzenia zapasowej serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22 w 

Krakowie. 2. Miejsce dostawy i uruchomienia - budynek Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. L. Solskiego zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 5, 31-155 Kraków. 3. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje między 

innymi dostawę wraz z montażem i uruchomienie oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla 

następujących urządzeń i elementów: 3.1.1 Serwer pamięci masowej NAS– 2 sztuki. 3.1.2 

Urządzanie podtrzymujące napięcie – 1 sztuka. 3.1.3 Szafa serwerowa 42U – 1 sztuka. 3.1.4 

Wykonie prac instalacyjnych w serwerowni w budynku PWST przy ul. Warszawskiej w 

Krakowie, a w szczególności: 3.4.1 Wykonanie prac instalacyjnych zasilania elektrycznego 



dla podłączanych urządzeń w serwerowni, 3.4.2 Wykonanie połączenia światłowodowego z 

serwerowni na poziomie -1 do istniejącego punktu koncentracji znajdującego się w portierni 

na poziome parteru. 3.2 Zamawiający zaznacza, iż realizacja zamówienia wymaga dostawy 

urządzeń magazynujących w postaci dwóch serwerów macierzy dyskowej, gwarantujących 

przechowywanie kopii zapasowych z poszczególnych lokalizacji wraz z ich podłączeniem, 

dostawy jednej szafy serwerowej wraz z osprzętem dla umieszczenia w/w sprzętu, dostawy 

urządzenia podtrzymującego napięcie oraz modyfikacji infrastruktury światłowodowej, jak 

również zagwarantowania odpowiedniego poziomu mocy elektrycznej dla zasilania urządzeń 

serwerowni. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzeń i ich 

elementów składowych o określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i 

wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, zawarty jest w pkt 3) 

15. SIWZ, przy czym: 4.1 Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty 

transportu i dostawy, wyładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, instruktarzu, 

usług gwarancyjnych, uruchomienie i przetestowania oraz montażu zamówienia. 4.2 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę 

równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści 

przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w SIWZ, bądź też 

przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że 

oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry 

techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. 

Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - PZP zobowiązany jest wykazać równoważność. 

Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać 

szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w 

SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i 

funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z 

wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy 

producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i 

funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 4.3 W 

przypadku wskazania w zapisach SIWZ, nazw własnych, typów, modelów, symboli, itp., 

należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym (przykładowym), 4.4 

Oferowany sprzęt musi być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 655 

z późn. zm.). 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego 

szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, wydruk/i ze 

stron internetowych) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, 

model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, jego elementy i inne 

istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń i ich 

elementów oraz parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w 

języku angielskim). 6. Wymagania dotyczące gwarancji: 6.1 Wykonawca musi zaoferować co 

najmniej 12 miesięczny okres gwarancji wraz z suportem (maintenance) technicznym. 6.2 

Wymagana jest gwarancja rozszerzona, która musi obejmować cały sprzęt oraz wszystkie 

funkcjonalności dodatkowe, w tym support oprogramowania. 6.3 W ramach pakietu 

gwarancji wymagany jest również nieodpłatny dostęp do aktualizacji, sterowników i 

oprogramowania układowego przez cały okres gwarancji oraz supportu. 6.4 Czas trwania 

supportu musi być taki sam jak czas trwania gwarancji. 6.5 Gwarancja ma spełniać 

wymagania On Site Next Bussines Day na cały okres gwarancji - serwis 5 dni roboczych w 

tygodniu przez 9 godzin dziennie, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym przy 

zgłoszeniu w dniu poprzedzającym w godzinach od 8.00-17.00. 6.6 Czas gwarancji oraz 



wsparcia technicznego musi być tożsamy z czasem gwarancji i wsparcia dla sprzętu. Czas 

wsparcia dla oprogramowania musi być taki sam jak dla sprzętu i odwrotnie. 6.7 Gwarancja 

będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę 

oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby 

lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 7. Przedmiot zamówienia musi 

ma być fabrycznie nowy i dostarczony w oryginalnych zamkniętych fabrycznie 

opakowaniach. Nie jest dopuszczalne dostarczenie sprzętu wystawowego, testowego lub 

odświeżanego itp. Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 48820000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

30233141-1 

48900000-7 

72520000-6 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 60  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku 

szczegółowego opisu warunku.  

Informacje dodatkowe  



 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym 

przypadku szczegółowego opisu warunku.  

Informacje dodatkowe  

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku 

szczegółowego opisu warunku. 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym 

przypadku szczegółowego opisu warunku. 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność 

techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, 

że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą 

posiadającą kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu 

lub jego autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 

kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym uprawnienia 

w szczególności do instalacji i uruchomienia. 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał główne 

dostawy, tj. zrealizował co najmniej dwie dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu 

komputerowego zawierające co najmniej serwery pamięci dyskowej NAS w dwóch 

wykazanych dostawach, o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 

150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN). Ocena spełnienia 

warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie 

Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia 

złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 

SIWZ.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

 

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 



 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi tj. ustawą z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 655) potwierdzające 

oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), 2. wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za instalację i uruchomienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według 

wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty), 3. wykaz dostaw wykonanych 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy.  



III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi tj. ustawą z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 655) potwierdzające 

oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności).  

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Formularz oferty z załącznikami, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (o ile 

dotyczy). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których 

mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający 

może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów 

(np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do 

ich prawdziwości). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 

zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Wykonawca 

powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację 

części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest 

podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja 

przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny 

podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w 

dokumentacji postępowania. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa, powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie 

z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o 

ile są one aktualne. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 



wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i 

dokumentów. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający zaznacza, 

iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP o następującej treści: 

„(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, 

niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również 

potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji 

wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, 

Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po 

zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z 

ofertą. Wzór oświadczenia dotyczącego istnienia lub braku powiązań kapitałowych 

przedstawiony jest w załączniku A do SIWZ.  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, 

winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 

1804 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w 

złotych polskich na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 24 Oddział w 

Krakowie nr 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 



Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

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

ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, 

a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia 

wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w 

oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu 

postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi 

być złączona z ofertą.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

3.1 Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia  60,00 

3.2 Gwarancja  40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Warunki zmiany umowy określone są w rozdziale 16) SIWZ - wzór umowy.  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-09-05, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 



niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 
 


