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Nr sprawy: A-381-4/16                                                                                                               Kraków, 11 kwietnia 2016 r.  

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego  

w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. L. Solskiego w Krakowie 

 
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  

ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków;  
1.1 tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  
1.2 e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  
1.3 strona internetowa: www.pwst.krakow.pl  
Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593  
2) Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ustawą „PZP” (t. j. 
Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej tzw. „progów 
unijnych”. 

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów Wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U.2014 poz.121 z późn. zm.). 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i 

uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, zlokalizowanej przy ul. Straszewskiego 21-
22, 31-109 Kraków. 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1.1.1. Serwery – 2 sztuki, 
1.1.2. Macierz dyskowa – 1 sztuka. 
1.1.3. Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 sztuka. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzenia i jego elementy składowe o 
określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz 
funkcjonalnych, bądź ich zakresach, zawarty jest w pkt 3) 13. SIWZ. 

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 
określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub 
funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y)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 oferowanego urządzenia oraz jego elementów i 
parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim). 

4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 1. roczny czas gwarancji, maksymalny czas trwania 
gwarancji i suportu (maintenance) technicznego ustalony jest na 5 lat. Gwarancja dłuższa niż 5 lat jest 
traktowana jako 5. letnia i nie będzie dodatkowo punktowana. Gwarancja powinna być rozszerzona, 
obejmować cały sprzęt oraz wszystkie funkcjonalności dodatkowe, w tym support oprogramowania 
przez czas minimum 1 roku. W ramach pakietu gwarancji wymagany jest nieodpłatny dostęp do 
aktualizacji, sterowników i oprogramowania układowego przez cały okres gwarancji oraz supportu. 
Czas trwania supportu ma być taki sam jak czas trwania gwarancji. 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. 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. 

5. Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę 
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oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub 
podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 

6. Wszystkie elementy sprzętu powinny pochodzić od jednego producenta i gwarantować jeden punkt 
kontaktu z wsparciem technicznym i serwisowym. 

7. Sprzęt dostarczony ma być fabrycznie nowy. Nie jest dopuszczalne użycie sprzętu odświeżanego. 
8. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie 

indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ. 
9. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być 

załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 
10. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę 

odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące 
integralną część SIWZ. 

11. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki 
przedstawione w SIWZ. 

12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48820000-2 
– serwery, 30233141-1 - macierz niezależnych dysków, 48.90.00.00-7 - różne pakiety 
oprogramowania i systemy komputerowe., 72520000-6  - usługi wsparcia i doradztwa 
komputerowego. 

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzenia, jego elementy składowe o 
następujących minimalnych, bądź maksymalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz 
funkcjonalnych, bądź ich zakresach, w odniesieniu do całości zamówienia:  

1. Serwer – 2 sztuki  
• Typ: Serwer. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 
• Zastosowanie: serwer będzie wykorzystywany dla potrzeb wirtualizacji 
 

Konfiguracja minimalna  
1.  Obudowa 1. Do zabudowy w szafie serwerowej 19”. 

2. Wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być zamontowane w 
jednej obudowie, o maksymalnej wysokości 1U 

2.  Typ procesora 1. Procesor nie mniej niż Dziesięciordzeniowy o wydajności ze strony 
cpubenchmark.net/php_list.php nie mniejszej niż 16000 pkt 

2. Zgodny z architekturą x86/64 bity,  
3. Przystosowany do pracy w układach co najmniej dwuprocesorowych 

3.  Ilość 
procesorów 

Nie mniej niż 2 

4.  Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej 
dwuprocesorowych. 

5.  Pamięć RAM 1. Nie mniej niż 128 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM (DDR4) z 
technologią Advanced  ECC lub chipkill. 

2. Po zamontowaniu nie mniej niż 16 wolnych slotów. 
3. Możliwość rozszerzenia pamięci do nie mniej niż 768 GB. 
4. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. 

6.  Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach. 
7.  Złącza PCI Nie mniej niż 2 PCI-E, min. PCIe 3.0 x8 i PCIe 3.0 x16 
8.  Kontrolery 1. 1x kontroler macierzowy SATA, obsługaRAID min. wersja 0/1/5/10 
9.  Dyski twarde Pamięć flash micro SD o pojemności nie mniej niż 8GB 
10.  Napęd optyczny Nie jest wymagany 
11.  Karty sieciowa 1. Nie mniej niż 4x Ethernet 10/100/1000 Mb, Wake on LAN, PXE,wspierająca 

load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine. 
12.  Złącza 

zewnętrzne 
1. Nie mniej niż 5x USB 3.0 (w tym nie mniej niż 1x z przodu obudowy i nie mniej 

niż 2x z tyłu obudowy),  
2. Nie mniej niż 1xVGA  

13.  Zdalny interfejs 
zarządzający 

Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, 
pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, 
posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego 
interfejsu Web karty zarządzającej, zapewniające przynajmniej następujące 
funkcjonalności:  

1. Zdalne włączenie serwera, 
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2. Zdalne wyłączenie serwera, 
3. Restart serwera,  
4. Podgląd logów sprzętowych serwera i karty, 
5. Przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także 

podczas startu, restartu OS), 
6. Rozwiązanie musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami 

umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem 
przeglądarki internetowej. Licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego 
podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, Pamięć USB oraz 
wirtualnych folderów. 

14.  Karta graficzna Zintegrowana, pozwalająca na prace z rozdzielczością nie mniej niż 1280x1024 
15.  Zasilacz 230V 50Hz, nie mniej niż 2 szt. Hot-plug, nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy 

wystarczającej do pracy serwera.  
16.  Chłodzenie Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug. 
17.  Warunki pracy Pomieszczenia biurowe, 10-35 ºC. 
18.  Gwarancja Przynajmniej 1 rok gwarancji i nie dłuższy niż 5 lat (na części, robociznę i pomoc 

techniczną) z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy u klienta maks. następnego 
dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 9 godzin na dobę, 5 dni w 
tygodniu. 
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 
w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu. 
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z 
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta. 

 
2.Macierz dyskowa   – 1 sztuka 

• Typ: Macierz dyskowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 
• Zastosowanie: macierz będzie wykorzystywana dla potrzeb wirtualizacji 

 
Konfiguracja minimalna Zamawiaj ącego 

1. Obudowa 1.Dedykowana do montażu w szafie serwerowej w standardzie 19”. W zestawie 
powinny być wszystkie elementy niezbędne do mocowania w szafie. 
2.Maksymalna wysokość obudowy pojedynczej półki macierzowej – 2U. 

2. Dyski twarde Nie mniej niż 600GB 6G SAS 10K 2.5in. sztuk 4 
3. Dyski SSD Nie mniej niż 200GB 12G SAS ME 2.5in EM SSD sztuk 4 
4. Interfejs 1. Nie mniej niż 8x 1 GbEiSCSIz możliwością wymiany na porty 10GbE iSCSI, 

1GbE iSCSI, 8Gb SAN FC, 16Gb SAN FC. 
2. Lokalnej konsoli zarządzającej. 
3. LAN (Ethernet) dla każdego kontrolera do zdalnego zarządzania  

5. Kontrolery 
macierzy  

1. Nie mniej niż 2x Kontroler macierzowy SAS o parametrach:  
1) Nie mniej niż 4GB RAM cache z automatycznym zapisem do pamięci 

Compact Flash w przypadku braku zasilania, nie dopuszcza się potrzymania 
bateryjnego z ograniczonym czasowo potrzymaniem. 

2) Obsługa RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 
3) Wsparciem dla nie mniej niż 512 LUN przy nie mniej niż 40TB pojemności 

LUN, 
4) Możliwość tworzenia LUN o rozmiarze 64TB 
5) Wydajność kontrolerów macierzy nie mniejsza niż – 82000 dla Read IOPs 

przy zastosowaniu dysków SSD i interfejsów 10GbE iSCSI 
6) Ilość nie mniej niż 2 sztuki 

6. Dodatkowe 
wymagania 

4. Funkcjonalność prezentacji dysków logicznych o pojemności większej niż 
zajmowana przestrzeń dyskowa (ang.ThinProvisioning)  

5. Możliwość jednoczesnego podłączenia nie mniej niż 64 niezależnych systemów 
(Vmware, Linux, MS Windows 2008) 

6. Wsparcie dla automatycznego przełączania kanałów IO w przypadku awarii 
ścieżki dostępu serwerów do macierzy w ramach oferowanych licencji 
oprogramowania. 
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7. Możliwość dokonywania na żądanie migawkowej kopii danych (snapshot) 
8. Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w 

ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych, również 
pomiędzy obszarami danych zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID. 

9. Możliwość wykonywania na żądanie (bez utraty dostępu do danych) migracji 
wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi typami nośników dyskowych. 

10. Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania 
prezentacji replikowanych wolumenów dyskowych) w trybie asynchronicznym 
(Dostarczenie tej funkcjonalności nie jest wymagane w ramach tego 
postępowania) 

11. Możliwość przemieszczania często używanych danych na szybsze dyski o 
większej wydajności 

7. Wentylatory Nadmiarowe wentylatory hot -swap. 
8. Zasilacz 230V 50Hz, nie mniej niż 2 szt. nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy 

wystarczającej do pracy macierzy. 
9. Warunki 

pracy 
5-40 ºC. 

10.Zarządzanie Możliwość zarządzania poprzez: 
1. Interfejs Webowy (Przeglądarkę WWW), 
2. możliwość dostępu za pomocą interfejsu tekstowego. 

11.Bezpieczeńst
wo 

1. Brak pojedynczego punktu awarii.  
2. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania.  
3. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na 

gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy.  
4. Możliwość aktualizacji kontrolera macierzowego bez przerywania pracy systemu 
5. Możliwość automatycznego informowania centrum serwisowego o awarii  

12.Przewody Przewody zasilające, przewód konsoli lokalnej. 
13.Gwarancja Przynajmniej 1 rok gwarancji i nie dłuższy niż 5 lat (na części, robociznę i pomoc 

techniczną) z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy u klienta maks.  następnego 
dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 9 godzin na dobę, 5 dni w 
tygodniu.  
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu w 
najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu. 
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z 
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta. 

 
3. Oprogramowanie wirtualizacyjne  – 1 sztuka 
Konfiguracja minimalna Zamawiaj ącego 
1. Platforma 

wirtualizacyjna 
powinna 
posiadać 
następujące 
funkcjonalności 

Serwer zarządzający wszystkimi hostami, możliwość klastrowania, migracja 
maszyn pomiędzy hostami bez przerywania ich pracy,  automatyczne uruchamianie 
maszyn na innym hoście w przypadku awarii jednego z hostów. Możliwość 
asynchronicznej replikacji środowiska. 

2. Wsparcie  Wsparcie powinno być na poziomie rozszerzonym, obejmować wszystkie 
funkcjonalności dodatkowe przez czas min. 1 roku. W ramach pakietu wymagany 
jest nieodpłatny dostęp do aktualizacji, przez cały okres wsparcia nie krótszy niż 1 
rok i nie dłuższy niż 5 lat. 

 
14. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną 

część SIWZ. 
15. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę 

do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie 
papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.pwst.krakow.pl i może być 
przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej – e-mail lub płytka CD. Natomiast 
po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i 



5 
 

przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest nieodpłatna, Wykonawca 
ponosi jedynie koszty wysyłki. 

4) Termin wykonania zamówienia. 
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 21 dni, liczonym od udzielenia zamówienia, tj. 

podpisania umowy. 
2. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. 

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie 
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią 
SIWZ. 

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które 
musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu głównych dostaw i oświadczenia, 
potwierdzonego poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich 
odbiorców, albo oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w 
przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia 
upływu terminu składania ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje, główne dostawy. Przez główne dostawy rozumie się zrealizowanie trzech dostaw urządzeń 
komputerowych, a szczególności serwerów, macierzy, a łączna wartość wykazanych trzech dostaw nie 
może być mniejsza niż 250.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 
Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione dostawy wykonał (wykonuje) należycie 
załączając  dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, 
przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz 
głównych dostaw, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 6 do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu 
trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na 
określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność wykazania w 
treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, 
gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności nastąpić 
powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji 
zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w 
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i 
jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą udostępnione 
określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie 
miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. 
3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację 

zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie 
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią 
SIWZ. 

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi 
wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą 
wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
oraz oświadczenia, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, tj.: 
 co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem producenta 
oferowanego sprzętu serwerowego, świadectwo kwalifikacji powinno wskazywać na znajomość 
obsługi infrastruktury serwerowej producenta oferowanego sprzętu na poziomie certyfikowanego 
inżyniera. 
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Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz 
osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia oraz oświadczenia 
dołączonego do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 7 do formularza oferty będącego 
integralną częścią SIWZ. 
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem skutecznego powołania się na 
potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł 
polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą konieczność 
wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma 
charakter realny, gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej 
okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania 
podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na 
potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował 
określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie 
wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie 
będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów 
rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania umowy. 
5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie 
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią 
SIWZ. 
 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 
PZP. 
1.2 wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę głównych dostaw wraz z dowodami, że zostały one wykonane 
należycie w postaci poświadczenia albo oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, 
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
3. Inne dokumenty: 
3.1 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
(oświadczenie w sprawie powiązań kapitałowych), 
3.1 kalkulacja ceny oferty,  
3.2 opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y)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 oferowanego urządzenia oraz jego elementów i 
parametrów z wymaganiami SIWZ. 
4. 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. 
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Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów 
(np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich 
prawdziwości). 
7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, 
z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału 
na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 
2. Adres i osoba kontaktowa: Witold Stępień, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków;  
tel. +12-422-81-96, w. 60; fax +4812-422-02-09; e-mail: stepien@pwst.krakow.pl                    
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 
4.1 w zakresie formalnym i merytorycznym: Witold Stępień, tel. +12-422-81-96, w. 60; fax +4812-422-02-09; 
e-mail: stepien@pwst.krakow.pl      
4.2 strona internetowa: www.pwst.krakow.pl 
4.3 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: http://www.pwst.krakow.pl/zamowienia-publiczne 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7) 5. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne 
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 
9. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeżeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 
11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
12. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 
8) Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien 
wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 3 000,00 zł. PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 
groszy). 

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. 2007 Nr 42 
poz. 275 z późn. zm.). 
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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 Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 
8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

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. 

9) Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
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. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i 
winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną 
kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia 
zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. 
3. Wykonawca musi do oferty dołączyć opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) 
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 
oferowanego urządzenia oraz jego elementów i parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie 
opisów w języku angielskim). 
4. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od 1 do 7, 
zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w 
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pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich 
treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy). 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez 
pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez 
podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym spółki cywilne. 
6. W przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w realizacji robót, usług 
bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy, bądź polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach obcych (nie w 
PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień 
otwarcia ofert. 
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
8. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 23 PZP, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
8.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem 
podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy 
czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 
8.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w 
postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
8.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 
10. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w 
niniejszej SIWZ. 
11. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji 
wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 
12. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim (z tym, że dopuszcza się załączenie opisów 
technicznych sprzętu w języku angielskim), na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem 
odręcznym. 
13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z 
oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym 
podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 
13.1 osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach 
przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń i innych; 
13.2 osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; 
13.3 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa 
powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być 
dołączone do oferty; 
13.4 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone 
przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; 
13.5 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, 
zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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14. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane (z 
zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się 
którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 
15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą 
ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w Kancelarii PWST w Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I 
p., pok. 219, w terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r. do godziny 10:00. 
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 
11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy i uruchomienia 
sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, nr sprawy A-381-4/16 - nie otwierać przed dniem 19 kwietnia 
2016 r. godz. 10:05” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 
terminu składania ofert. 
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu 
składania ofert. 
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:05 przy ul. Straszewskiego 21-
22, 31-109 Kraków, I p., pok. 222. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie całości zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
poszczególnych ofertach dla całości zamówienia. 
9. Informacje, o których mowa w pkt 11)7. i 8. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 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. 
12. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 
ustawy PZP. 
13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 
pkt 1 – 8 ustawy PZP. 
14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z 
przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, o 
odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym 
przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 
16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa 
w pkt 11)15. SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
12) Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć w oparciu o indywidualną kalkulację, 
przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, 
uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania, w tym podatki oraz rabaty, upusty itp., których 
Wykonawca zamierza udzielić, natomiast stosowne wyliczenie zaleca się podać w ofercie. 
2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy przy 
uwzględnieniu treści SIWZ winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
3. Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. iż wskazana cena ryczałtowa będzie wartością stałą, w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia. 
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4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatności 
nastąpią na podstawie jednej faktury końcowej, zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, w terminie 30 
dni od podpisania protokołu odbioru oraz doręczenia prawidło wystawionej faktury. 
5. Obliczając cenę ryczałtową oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, 
wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość 
wyrażoną w procentach, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla 
poszczególnych elementów zamówienia, przy czym Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Polski mogą 
podać wyłącznie wartości netto bez podatku VAT. 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców skutkujących 
powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), doliczy do 
przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT. Dotyczy wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów 
(art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) 
bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) w przypadku Wykonawców spoza terytorium 
RP oraz dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o VAT, do którego stosuje 
się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w przypadku Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 
ustawy o podatku VAT). W przypadku zawarcia umowy obejmującej transakcję (zamówienie), do których 
znajdzie zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma obowiązek umieścić na 
wystawianej przez niego fakturze stosowną adnotację „odwrotne obciążenie VAT” (art. 106e ust. 1 pkt 18 
ww. ustawy), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
7. Zamawiający informuje, iż będzie ubiegał się o zaświadczenie z MKiDN, że jest placówką oświatową, co 
uprawnia Zamawiającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT na zakup sprzętu komputerowego, 
zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z 
późn. zm.), niemniej do obliczenia ceny oferty należy wskazać i doliczyć obowiązujące podatki. 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. 
Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1 Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 70 % 
2.2 Gwarancja – 30 % 
3. Punkty przyznawane za kryterium „Cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą liczone wg następującego 
wzoru: 

C= (Cnaj/Cb)x70 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Cb – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany(cena badanej oferty), 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium cena: 70 punktów. 
 
4. Punkty przyznawane za kryterium „Gwarancja” będą liczone wg następującego wzoru: 

G = (Gb/Gn) x30 
gdzie: 
G – ilość punktów przyznana danej ofercie za gwarancję, 
Gn – najdłuższa z oferowanych gwarancji liczona w latach, 
Gb – gwarancja w latach podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium gwarancja: 70 punktów. 
 
5. Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane dla każdego z kryteriów oddzielnie. 
Przykładowe obliczenie dla wszystkich kryteriów: 

Cn - cena najniższej oferty - 90 
Cb - badanej oferty - 100 
Gn - gwarancja najdłuższa – 5 lat 
Gb - gwarancja badanej oferty - 4 lata 

((90/100)*70)+ ((4/5)*30)=87 
 
5.1 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
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5.2 Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez 
zaokrągleń). 
5.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 
14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego: 
1.1 ewentualny wykaz podwykonawców, 
1.2 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w szczególności odpis z 
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie został on złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę 
składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego (do wglądu), 
1.3 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
złożyli najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni, 
jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 
których mowa w pkt 14) 2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 
pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
16) Wzór umowy. 

WZÓR UMOWY  Nr ……….. 
zawarta w Krakowie w dniu ................ 2016 r. pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie z siedzibą przy ul. 
Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, NIP: 675 00 07 593, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 1. ……….. - ………….., przy akceptacji finansowej ………………………, 
a ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ………., pod 
numerem wpisu: …….., NIP: ………., REGON: ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez: 1. ……….. 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zawarto 
umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę dla Państwowej Wyższej  
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2 (dwóch) sztuk serwerów o modelu 
……………………………… , 1 (jednej) sztuki macierzy dyskowej o modelu …………….…, oraz 
oprogramowania wirtualizacyjnego o nazwie ………………………, wraz z uruchomieniem dostarczonego 
sprzętu w miejscu dostawy. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzenia i jego elementy składowe o 
określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, 
bądź ich zakresach, zawarty jest w pkt 3) 10 SIWZ. 
3. Dostawa nastąpi do siedziby Państwowej Wyższej  Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 
zlokalizowanej na terenie miasta Krakowa, przy ul. Straszewskiego 21-22, przy czym osobą odpowiedzialną 
za kontakt w zakresie dostawy, uruchomienia i odbioru ze strony Zamawiającego jest p. Witold Stępień, a ze 
strony Wykonawcy jest p. ………………... 
4. Ponadto w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić wsparcia technicznego dla 
dostarczonych serwerów i macierzy wskazanych w ust. 1, polegającego na udostępnieniu weryfikacji 
konfiguracji oprogramowania, jak również uzyskanie informacji odnośnie typu i okresu trwania usługi 
gwarancyjnej oraz umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień po 
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podaniu na dedykowanej stronie internetowej producenta http://www.……...…… numeru seryjnego lub 
modelu danego urządzenia. 
5. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w 
szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy (tj. dostawę i uruchomienie) w 
terminie do 21 dni, liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia podpisania umowy. 
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i 
osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 
9. O ile w ofercie przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że uruchomienia sprzętu dokona wskazana w ofercie Wykonawcy osoba  
posiadająca znajomość obsługi infrastruktury serwerowej producenta oferowanego sprzętu na poziomie 
certyfikowanego inżyniera i kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu 
serwerowego. 
3. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów 
i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności 
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 
5. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 
umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego 
oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, w następującym 
zakresie: 
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i 
przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, z 
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 
c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii. 
6. Prawa te Wykonawca przenosi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w § 
4 ust. 1 umowy, bez zastrzeżeń, bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 
7. Przy odbiorze urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz 
oprogramowania w wersji instalacyjnej. 

§ 3 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została 
na podstawie oferty Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ……………..…………... PLN, 
co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości .…%, daje kwotę brutto: 
…………..……………. PLN, słownie: …................................. (PLN) 00/100. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć 
w celu prawidłowego wykonania umowy. 
4. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675 00 07 593. 
5. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …............................./ nie jest płatnikiem VAT na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   (niepotrzebne skreślić) 
6. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. 
Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z ze zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od 
towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym zwolnieniem – art. 83 ust. 1 pkt 
26 przywołanej ustawy. 
7. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT w stawce …% pokryje Zamawiający 
na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 



14 
 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (zapis dotyczy tzw. „mechanizmu odwrotnego obciążenia 
VAT”) 

§ 4 
1. Wykonawca otrzyma określone w § 3 ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru (tj. dostawy i uruchomienia sprzętu) bez zastrzeżeń i po złożeniu 
prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

§ 5 
1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć do osoby wskazanej w § 1 ust. 3 umowy na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym 
terminem odbioru. 
2. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę 
czynności składających się na przedmiot zamówienia (tj. dostawy i uruchomienia sprzętu), który zostanie 
odnotowany ww. protokole. 
3. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron 
umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i ofertą 
Wykonawcy oraz po stwierdzeniu kompletności nw. dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do odbioru, w szczególności: 
a) wykaz ilościowo-rodzajowy przekazywanych urządzeń, zawierający w szczególności: nazwę własną 
urządzenia, wytwórcę, rok produkcji, nr fabryczny, charakterystyczne parametry użytkowe, 
b) oświadczenie gwaranta, zawarte w szczególności w kartach gwarancyjnych urządzeń, instrukcjach obsługi i 
eksploatacji, 
c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 
4. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad. 
5. Dostawa części (urządzeń) składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z przekazaniem go 
do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po 
wykonaniu w/w zadań. 
6. Odbiór przedmiotu umowy nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po 
dokonaniu odbioru. 
7. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest osoba wskazana w § 1 ust. 
3 umowy. 
8. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniony jest: 
……………………. . 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek, przy czym jest zobowiązany on 
zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi zawartymi w 
dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz 
stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 
Strony zgodnie oświadczają, iż naruszenie przy Zamawiającego ww. zabezpieczeń nie będzie skutkowało 
utratą gwarancji na sprzęt, na którym zostały one umieszczone. 
2. Wykonawca wraz dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: 
nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny 
zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady 
fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
3. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokument gwarancyjny 
(oświadczenie gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów ust. 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 
niniejszego paragrafu umowy. 
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4. Wykonawca udziela …..…. miesięcy gwarancji, z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków 
gwarancyjnych wynikających z SIWZ.  

5. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt 
Wykonawcy w miejscu wykonania umowy („on-site”), a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe to wszelkie 
działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania 
umowy ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją 
techniczną (dostarczony sprzęt dostarczony musi być fabrycznie nowy, nie jest dopuszczalne dostarczenie 
sprzętu odświeżanego). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 
wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w 
przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania 
usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia 
Zamawiającemu naprawionych rzeczy. 
8. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez 
stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) do końca następnego dnia 
roboczego od dnia zgłoszenia problemu/usterki (powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego), od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
9. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych (od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia 
przez serwis (telefonicznie, faxem lub e-mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych 
części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 10 (dziesięć) dni, chyba że Strony w oparciu o 
stosownych protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 
10. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do 
usunięcia awarii czy usterki. 
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych 
zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich 
przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z 
dowodem zapłaty. 
12. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy, licząc od dnia 
następnego po dostarczeniu Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 
Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania 
obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady 
(usterki) przedmiotu umowy. 
13. Zamawiającemu w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, będzie 
domagał się w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1) przez 
Wykonawcę, będzie on domagał się jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na 
wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 11 
niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio. 
14. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez 
producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach 
eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami 
niniejszego paragrafu umowy. 

§ 7 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 
2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
przypadku: 
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 25% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nieprawidłowe wykonanie umowy, to jej realizacja, która 



16 
 

pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo też nie 
zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu umowy, 
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 
umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 1 ust. 7 
umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 3% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 3% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 
(dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 6 ust. 9 umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron w formie 
protokołu konieczności, nie więcej niż 20% wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu umowy, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej do zapłaty faktury. 
4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 
6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym 
miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. 
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

§ 8 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności w niej wskazanych. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy nie wcześniej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b) zostanie ogłoszona likwidacja lub wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu realizacji 
umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie 
wykonał umowy zgodnie z jej zapisami. 
3. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). 
4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 
Wykonawcy. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

§ 9 
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, 
powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. 
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony 
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody 
spowodowanej siłą wyższą. 

§ 10 
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym 
lub za potwierdzeniem ich złożenia. 
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy 
w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i 
innymi postanowieniami umowy. 

§ 11 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy 
zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w następujących 
przypadkach: 
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a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub 
poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w 
szczególności braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez 
Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą w rozumieniu § 9, 
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta/Wykonawcę, 
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub 
zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w 
sytuacji wycofania z rynku przez producenta, wstrzymania lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy bądź jego elementów, 
d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku 
zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, z uwzględnieniem 
treści § 1 ust. 8 umowy. 
2. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych, np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie 
zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej 
ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej 
Stronie. 

§ 12 
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej 
siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). 
6. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron. 
.........................................                                          ..................................... 
Zamawiający                                                                    Wykonawca 
Miejscowość ............................................... dnia ...................................... 2016 roku. 
Akceptuję wzór umowy 
..................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 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 prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
3. 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. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem. 
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami 
art. 182 ustawy PZP: 
7.1 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
7.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 
się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
7.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się: w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, 
stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
10. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mogą następnie korzystać 
ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub 
sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 
11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa 
PZP nie stanowi inaczej. 
12. Na orzeczenie Izby stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu 
toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę. 
14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu 
toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi 
żądaniami. 
15. Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 
16. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
17. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy 
PZP. 



19 
 

18. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję 
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 
opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przysługuje. 
19. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI 
ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP. 
18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
19) Informacja o umowie ramowej. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się 
możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 
1. e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  
2. strona internetowa www.pwst.krakow.pl 
3. miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: http://www.pwst.krakow.pl/zamowienia-publiczne 
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
26) Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do 
treści postanowień SIWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 
Zatwierdził:  
 
Kanclerz PWST 
 
 
mgr Franciszek Gałuszka 
 
Kraków, 11 kwietnia 2016 r.  
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FORMULARZ OFERTY 
_______________________________________________________________________ 
ZAMAWIAJ ĄCY – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
ul. Straszewskiego 21-22, 31 – 109 Kraków 
_______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 
 
…………………………………………………………………………………………………..…., 
Adres siedziby – 
 
………………………………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji – 
 
………………………………………………………………………………………………………, 
 
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 
 
E-mail: ...........................................................................; 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i 
uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie, nr sprawy: A-381-4/16, składamy poniższą 
ofertę: 
 
 
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ………………*, plus należny podatek 
VAT w wysokości …....... * %, co daje kwotę brutto ….............................. * (słownie: 
….....................….................................................... *), 
 
2) oferujemy termin wykonania zamówienia wynoszący do ....................* dni, liczony od dnia udzielenia 
zamówienia, tj. podpisania umowy (*wypełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 13) SIWZ). 
3) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury odpowiednio dla wymagań 
określonych w SIWZ, 
4) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w 
SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi 
warunkami umowy (wzorem umowy), 
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 
6) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w 
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i 
(prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer 
katalogowy, charakterystykę produktu, jego elementy i inne istotne cechy), pozwalające na pełną i 
jednoznaczną ocenę zgodności oferowanego urządzenia oraz jego elementów i parametrów z wymaganiami 
SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim), 
7) oświadczamy, iż oferujemy ………………. miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt oraz oferujemy 
usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji, 
8) oświadczamy, że wsparcie techniczne dla oferowanych przez nas serwerów i macierzy  można uzyskać na 
dedykowanej stronie internetowej producenta pod adresem http://www.……………........................…, 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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9) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 
10) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy, 
załącznik nr 2 – kalkulacja ceny oferty, opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) 
producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
załącznik nr 3 – wzór umowy (fakultatywnie), 
załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani), 
załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy (powiązania kapitałowe), 
załącznik 6 – wykaz dostaw i poświadczenia należytego wykonania,  
załącznik 7 – wykaz osób i kopia certyfikatu,  
załącznik 8 – dowód wniesienia wadium,  
 
inne – .................................................................*. 
 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca 
zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 
 
 
 
 
 

(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia 
sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej  Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie, nr sprawyA-381-4/16, oświadczamy, że: 
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia, 
5. brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2 
164, z późn. zm.). 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
Niniejszy załącznik zawiera cenę ryczałtową oferty, wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację, przy 
uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, a także 
opisy techniczne oferowanego sprzętu i oprogramowania. 
 
l.p. Nazwa Oferowany typ, rodzaj, model, 

producent, numer katalogowy,  
a w załączeniu do tabeli 

charakterystyka, opis, karta 
produktu, katalog produktu b ądź 
inne istotne dane pozwalające na 

ocenę jego zgodności z SIWZ 

Ilość Cena 
jednostkowa 
brutto (PLN) 

Wartość 
brutto (PLN) 

1  Serwer  2 sztuki   
2 Macierz dyskowa  1 sztuka   
3  Oprogramowanie 

wirtualizacyjne 
 1 sztuka   

 
RAZEM WARTO ŚĆ BRUTTO:  

 

 

 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do formularza oferty 
 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
Niniejszy załącznik zawiera zaakceptowany wzór umowy i jest fakultatywny (nieobowiązkowy). 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub dostaw) 
przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z fakultatywnym (nieobowiązkowym) 
podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu. Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w 
przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców. 
 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do formularza oferty 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(powiązania kapitałowe) 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia 
sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie, nr sprawyA-381-4/16, oświadczamy, że wobec nas nie 
zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, co 
oznacza, że: 
 
I. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184 z późn. zm.) *, 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
albo 
II. należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184 z późn. zm.), lecz pomimo naszej 
przynależności do ww. grupy, na dowód czego przedkładamy w załączeniu do niniejszego oświadczenia 
stosowną listę jej członków, oraz złożenia przez nas odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące 
między nami powiązania nie prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących 
udział w rzeczonym postępowaniu. * 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do formularza oferty 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONAWCY 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia 
sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy z należytą 
starannością następujące dostawy – na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 5) 4. SIWZ: 

 
 
l.p. Przedmiot dostawy 

(zakres, rodzaj) 
 

Całkowita 
wartość brutto 

(PLN) 

Data(y) realizacji 
 

Nazwa – odbiorcy, przy czym 
adres i telefon fakultatywnie 

 
1     
2     
3      
 
 
W załączeniu dokumenty potwierdzające należytą realizację wykazanych dostaw. 
 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do formularza oferty 
 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia 
sprzętu komputerowego w ramach modernizacji infrastruktury komputerowej Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 1 osobą posiadającą 
kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu serwerowego, posiadającą 
świadectwo kwalifikacji wskazujące na znajomość obsługi infrastruktury serwerowej producenta oferowanego 
sprzętu na poziomie certyfikowanego inżyniera 
– na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 5)2. SIWZ: 

 
Należy przedstawić wykaz osób wraz z informacją o podstawie dysponowania, np. umowa o pracę, umowa stałego 
zlecenia, a w przypadku, gdy są to osoby lub podmioty udostępniające Wykonawcy swoje zasoby wraz z 
odpowiednim zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a ponadto opisać ich kwalifikacje zawodowe, według na 
przykład poniższej tabeli. 

 
l.p. Imi ę i nazwisko  

oraz podstawa dysponowania 
Informacja dotycząca posiadanych kwalifikacji 

1  
 
 
 

 

 
 
W załączeniu  poświadczona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa kwalifikacji.  
 
 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2016 roku. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 


