
Nr sprawy ZKK-381-1/18                                                                                    Kraków,  21 lutego 2018 r. 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń 
sieciowych zwiększających i uzupełniających funkcjonalność 

 istniejącej struktury informatycznej 
Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

1. Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 
Kraków (zwana dalej Zamawiającym lub AST);  

1.1 tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  
1.2 e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl  
1.3 strona internetowa: www.ast.krakow.pl  
Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593.  
 

2.  Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579 ze. zm) – wartość zamówienia nie przekracza 
równowartości kwoty 30 tys. euro.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
a) przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń 
sieciowych, tj. 4 sztuk urządzeń pełniących rolę przełączników warstwy trzeciej, zwiększających i 
uzupełniających funkcjonalność istniejącej struktury informatycznej AST w Krakowie. 
Wszystkie zaproponowane urządzenia, licencje i oprogramowanie powinny: 

- być objęte min. 60-miesięcznym (5 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia, 
zapewniającym wymianę uszkodzonego sprzętu najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu 
zgłoszenia awarii, jeżeli zgłoszenie wpłynęło w dniu roboczym do godziny 12:00, lub kolejnego dnia w 
pozostałych przypadkach i zapewniać w tym okresie możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 
do nowych wersji i dostępu do wsparcia technicznego producenta, 

- być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. Nie dopuszcza się urządzeń 
typu refurbished lub odnowionych (zwróconych do producenta i później odsprzedawanych ponownie 
przez producenta), 

- pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Kupujący zastrzega sobie możliwość weryfikacji 
numerów seryjnych dostarczonej platformy sprzętowej u producenta w celu sprawdzenia, czy pochodzi 
ona z legalnego kanału sprzedaży, 

- końcowym właścicielem oferowanego sprzętu, licencji i oprogramowania musi być Zamawiający. 
 

b) W ramach składanej oferty Wykonawca  zobowiązany jest do wyszczególnienia wszystkich numerów 
produktów (licencje, sprzęt i oprogramowanie). Lista ta będzie podlegała weryfikacji przez Zamawiającego 
lub niezależną firmę zewnętrzną, wskazaną przez Zamawiającego, w celu weryfikacji z wymaganiami 
określonymi w niniejszym zapytaniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość powołania zewnętrznej, niezależnej firmy, wskazanej przez Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia potrzebnych testów sprzętowych. Do tego celu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wskazany sprzęt, licencje i oprogramowanie do 14 dni od powiadomienia o takiej potrzebie. W razie 
nieprzejścia testów oferta zostanie odrzucona i Wykonawca  zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 
zewnętrznej firmy, weryfikującej zgodność sprzętu. W przypadku przejścia testów pozytywnie, ich koszty 
pokrywa Zamawiający. 
Konfiguracja przełączników swoim zakresem będzie obejmować między innymi technologie/protokoły: 
Archive, EtherChannel, MSTP, VLAN, Trunk, VTPv3, DTP, CDP/LLDP, IP DHCP Snooping, Dynamic 
ARP Inspection, IP Source Guard, Port Security, QoS, ACL, Role-Based CLI Access, NTP i SSH, OSPF. 
 
c) Oprócz konfiguracji nowych urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rekonfiguracji 
dla urządzeń już znajdujących się w sieci Zleceniodawcy, tak aby wszystkie one w pełni ze sobą 
współdziałały. Na obecnie działających urządzeniach sieciowych wymagana będzie migracja 
konfiguracji protokołu RSTP do MSTP oraz uruchomienie VTPv3. 
Konfiguracja powinna zostać wcześniej przygotowana przez Wykonawcę i wdrożona w ustalonym z 



Zamawiającym terminie. Niektóre zmiany będą mogły odbywać się tylko w późnych godzinach 
wieczornych, weekendy i święta. Instalacja sprzętu będzie odbywała się w czterech lokalizacjach: 
dwóch w Krakowie,  jednej w Bytomiu i jednej we Wrocławiu. 
 
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji na wdrożoną konfigurację i przeprowadzania 
niezbędnych aktualizacji oprogramowania, na okres minimum 2 miesiące po zamknięciu wdrożenia. 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełny dostęp do skonfigurowanych urządzeń Zamawiającemu nie 
później niż na dzień po minięciu okresu gwarancyjnego na konfigurację. 
 
e) Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla jednej osoby, które swoim zakresem będzie obejmować 
zagadnienia związane z atakami i bezpieczeństwem w sieci LAN. Szkolenie powinno obejmować swoim 
zakresem Port Security, IP DHCP Snooping, IP Source Guard, IP Device Tracking i Dynamic ARP 
Inspection. Szkolenie powinno trwać dwa dni po 6 godzin zegarowych i zawierać część teoretyczną i 
praktyczną. Szkolenie musi odbyć się na terenie Krakowa w siedzibie Wykonawcy. Możliwe jest 
dostarczenie bonu na szkolenie, pod warunkiem zagwarantowania, iż odbędzie się ono do 15 grudnia 2018 
roku. W przypadku niezrealizowania szkolenia w tym terminie, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
10% wartości umowy brutto do 30 grudnia 2018 roku. 
 
f) Dostarczony sprzęt powinien umożliwiać przeniesienie konfiguracji z istniejących urządzeń Cisco. W 
przypadku, jeżeli polecenia CLI zaproponowanego urządzenia i/lub interfejs graficzny różni się od tego, jaki 
działa w aktualnie wykorzystywanych u Zamawiającego urządzeniach Cisco, Wykonawca zapewni jednemu 
pracownikom Zamawiającego bezpłatne szkolenie z obsługi dostarczonych produktów. Szkolenie powinno 
trwać nie krócej niż 6 godzin zegarowych (nie wliczając przerw), na które powinna składać się część 
teoretyczna i praktyczna. Szkolenie to powinno odbyć się przed zakończeniem prac wdrożeniowych. Jeżeli 
Wykonawca przewiduje dodatkowe szkolenia, mają się one odbywać w odpowiednio do tego 
przystosowanych laboratoriach zorganizowanych przez Wykonawcę, jednocześnie wyklucza się stosowanie 
metody e-learningowej. 
 
g) Zamawiający wyznaczy minimum jedną osobę, która zajmie się weryfikacją działania urządzeń 
końcowych. Prawidłowe funkcjonowania sieci potwierdzone zostanie stosownym protokołem. 
 
h) Na tydzień po zakończeniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić krótki 
instruktaż (nie trwający dłużej niż 2 godziny lekcyjne). Swoim zakresem będzie on obejmować: zmiany 
zaistniałe w sieci, wykorzystane technologie, sposób działania nowego systemu, metodykę diagnozy i 
rozwiązywania problemów. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Na zakończenie prac 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powdrożeniową, zawierającą schemat aktualnej 
sieci, adresację IP, numerację VLAN, podział podsieci i rozłożenie urządzeń. 
 

i) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzeń i ich elementów 
składowych o określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i 
wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach 

Zastosowanie: sprzęt będzie wykorzystywany dla potrzeb zarządzania ruchem w warstwie trzeciej dla 
czterech lokalizacji Zamawiającego: dwóch w Krakowie, jednej w Bytomiu, jednej we Wrocławiu. 
 

1. Rodzaj urządzenia 
1.1. Przełącznik sta kowalny wyposażony w minimum 24 portów 10/100/1000BaseT  
1.2. Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością 

jego wymiany „na gorąco” (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być 
dostępne co najmniej następujące moduły: 

1.2.1.1. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami SFP 
1.2.1.2. Minimum 8-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+ 
1.2.1.3. Minimum 2- portowy moduł 40Gigabit Ethernet QSFP 
1.2.1.4. Minimum 4- portowy moduł miedziany IEEE 802.3bz. 

1.2.2. Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 
1000Base-LX/LH, 1000Base-BX zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą 



umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM oraz 
modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH). Porty QSFP muszą 
umożliwiać obsadzenie modułami 40G-SR, 40G-LR oraz 40G-ER. 

1.3. Architektura 
1.3.1. Przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem następujących 

parametrów: 
1.3.1.1.  Przepustowość w ramach stosu min. 480Gb/s 
1.3.1.2. Min. 8 urządzeń w stosie 
1.3.1.3. Stos widoczny jako jeden node dla procesu spanning-tree 
1.3.1.4. Zarządzanie poprzez jeden adres IP 
1.3.1.5. Możliwość tworzenia połączeń cross-stack link aggregation (czyli dla portów 

należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad 
1.3.1.6. Przełączniki muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą 

stanowić zasób wspólny dla wszystkich przełączników  w stosie (redundancja zasilania 
bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość 
„pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie) 

1.3.2. Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów 
1.3.3. Urządzenie musi posiadać możliwość  instalacji zasilacza redundantnego. Zamawiający 

nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu 
realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne 

1.4. Wydajność urządzenia 
1.4.1. Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów – 

również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate) 
1.4.2. Urządzenie posiadana 16MB bufor pamięci współdzielony przez wszystkie porty 
1.4.3. Minimum 8GB pamięci DRAM i 16GB pamięci flash 
1.4.4. Urządzenie musi zapewniać przepustowość nie mniejszą niż 208 Gbps. 
1.4.5. Szybkość przełączania urządzenia musi wynosić minimum 150 Mpps. 
1.4.6. Obsługa minimum 

1.4.6.1. 32.000 adresów MAC. 
1.4.6.2. Obsługa 4000 VLAN’ów. 
1.4.6.3. 24.000 tras IPv4 
1.4.6.4. 16.00 tras IPv6 

1.5. Funkcjonalność urządzenia 
1.5.1. Obsługa protokołu NTP 
1.5.2. Obsługa IGMPv1/2/3. 
1.5.3. Wszystkie porty na przełączniku muszą obsługiwać standard 802.1AE (szyfrowanie ruchu) 

256-bit z prędkością linerate dla każdego z interfejsów. 
1.5.4. System operacyjny przełącznika umożliwia wgrywanie poprawek bez konieczności 

restartowania platformy 
1.5.5. System operacyjny przełącznika jest konfigurowalny poprzez API za pomocą m.in protokołu 

NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz umożliwia eksportowanie 
zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów 

1.5.6. Przełącznik zapewnia widoczność aplikacyjną, klasyfikowanie ruchu w warstwach 4-7 i na 
jego podstawie budowanie polityk bezpieczeństwa czy jakości usług. 

1.5.7. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy 
sieci: 

1.5.7.1. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
1.5.7.2. Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) 
1.5.7.3. IEEE 802.1s Multi-InstanceSpanningTree 
1.5.7.4. Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP 

1.5.8. Obsługa protokołu IEEE 802.1ab LLDP i LLDP-MED 
1.5.9. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.  
1.5.10. Przełącznik musi posiada możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 



1.5.11. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci: 

1.5.11.1. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi 
umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z 
odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) 

1.5.11.2. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego 
przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN 

1.5.11.3. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego 
przypisania listy ACL 

1.5.11.4. Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci 
dla użytkowników bez suplikanta 802.1X 

1.5.11.5. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC 
1.5.11.6. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez 

suplikanta 802.1X  
1.5.11.7. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na 

jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i 
komputera PC podłączonego za telefonem 

1.5.11.8. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 
1.5.11.9. Minimum 5000 wpisów dla list kontroli dostępu (ACE) 
1.5.11.10. Funkcjonalność flexibleauthentication (możliwość wyboru kolejności 

uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie  
oparciu o portal www) 

1.5.11.11. Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP 
Source Guard 

1.5.11.12. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu 
sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych 
komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem 
nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) 

1.5.11.13. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) 
do serwerów RADIUS lub TACACS+ 

1.5.11.14. Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych 
list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) 

1.5.12. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w 
sieci: 

1.5.12.1. Implementacja co najmniej 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla 
obsługi ruchu o różnej klasie obsługi 

1.5.12.2. Implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obsługi kolejek 
1.5.12.3. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym 

priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) 
1.5.12.4. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie 

następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres 
IP, źródłowy/docelowy port TCP 

1.5.12.5. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie 
obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Możliwość skonfigurowania 
do 2000 ograniczeń per przełącznik 

1.5.12.6. Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast 
1.5.12.7. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet 

lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 
1.5.13. Urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego dla IPv4(OSPF) 

oraz funkcjonalności Policy-based routingu. Urządzenie musi mieć możliwość zapewnienia 
wsparcie dla zaawansowanych protokołów routingu IPv4 (OSPF, BGP, ISIS) i IPv6 (OPSFv3), 
routingu multicast (PIM-SM, PIM-SSM)  poprzez wgranie odpowiedniej licencji. 

1.5.14. Możliwość wsparcia dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 



1.6. Zarządzanie i konfiguracja 
1.6.1. Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na 

kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia 
monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 

1.6.2. Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow 
lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być 
mniejsza niż 64.000. Wymagane jest sprzętowe wsparcie dla gromadzenia statystyk 
NetFlow/J-Flow 

1.6.3. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające 
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu 
urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 

1.6.4. Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 
1.6.5. Minimum jeden port USB  umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. 

Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie 
USB 

1.6.6. Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB 
1.6.7. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna 

jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu 
PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie 
urządzenia z nową konfiguracją 

1.6.8. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić 
się w systemie 

1.6.9. Urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów  
1.6.10. Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów 

IPv4 i IPv6   
1.6.11. Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą 
1.6.12. Przełącznik posiada funkcjonalność umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia 

podczas akcji serwisowych (np. dioda LED).  
1.7. Obudowa 

1.7.1. Urządzenie ma możliwość instalacji w szafie typu rack 19” i powinno zostać dostarczone z 
potrzebnymi do tego celu szynami.  

1.7.2. Wysokość urządzenia nie większa niż 2RU. 
1.8. Wyposażenie 

1.8.1. z urządzeniem wymaga się dostarczenia zasilacza podstawowego i redundantnego, każdego o 
mocy minimum 350W 

1.8.2. Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone licencje umożliwiające uruchomienie Flexible 
NetFlow, WIreshark. 

1.8.3. Wymagane jest, aby moduły SFP/SFP+ oferowane wraz z urządzeniem pochodziły od tego 
samego producenta co przełącznik, celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzeń 

 
j)  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę 

równoważną jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i inne określone w niniejszym 
zapytaniu, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się 
to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry 
techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie co najmniej takim, jak opisane w zapytaniu. Przy 
oferowaniu rozwiązań innych niż opisane przez Zamawiającego Wykonawca musi wykazać 
szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w 
zapytaniu, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i 
funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami 
Zamawiającego. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu 
oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne 
karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp., w języku polskim lub angielskim). 

k) Oferowany sprzęt musi być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. 
ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. 



zm.), 
l) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 

określonymi w nin. zapytaniu, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowy 
opis techniczny i funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, wydruk/i ze stron 
internetowych) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, 
producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, jego elementy i inne istotne), 
pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń i ich elementów 
oraz parametrów z wymaganiami określonymi z w nin. zapytaniu (dopuszcza się dołączenie 
opisów w języku angielskim), 

m)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferty niezawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane, 

n) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
o)  miejsce realizacji zamówienia: cztery lokalizacje AST - dwie w Krakowie (ul. Straszewskiego 21-22, 

ul. Warszawska 5), jedna w Bytomiu (ul. Piłsudskiego 24a) i jedna  we Wrocławiu (ul. Braniborska 59), 
p) termin wykonania zamówienia: dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w terminie do 

sześciu tygodni od daty zawarcia umowy. 
 
3. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
posiadającymi następujące certyfikaty: 

- CCDP (Cisco Certified Design Professional), 
- CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), 
- CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), 
- CCNA-W (CCNA Wireless), 
- RHCSA. 
Listę osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z listą posiadanych przez nich 
certyfikatów  należy złożyć razem z ofertą. Dopuszcza się wykazanie posiadania w/w wymaganych 
certyfikatów przez jedną lub kilka osób.  

 
4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania 
ofertowego. Korespondencję należy kierować na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego, 
31-109 Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, podając numer i temat sprawy. Osoba po stronie zamawiającego 
uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:Witold Stępień – e-mail: e-mail: 
stepien@ast.krakow.pl    tel. 12 422 18 55, w. 60,  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00. 
 
5. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert: 
a) Oferty należy składać w sposób następujący: e-mailem na adres zamowienia@ast.krakow.pl  (skan 
wypełnionego formularz oferty, podpisanego przez upoważnionego do składania oświadczeń woli 
przedstawiciela Wykonawcy, wraz z załącznikami)  lub pisemnie na adres AST: Kraków 31-109, ul. 
Straszewskiego 21-22, Kancelaria p. 219  - w terminie do 26 lutego 2018 r. do godz. 12.00.  
b) Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  
c) Po upływie terminu składania oferty będą podlegały sprawdzeniu i ocenie przez Zamawiającego.  
d) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące treści oferty.  
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny 
a) Cenę ryczałtową oferty stanowić będzie wartość brutto w złotych polskich wpisana przez Wykonawcę na 
formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia, 
b) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji indywidualnej obejmującej  cenę sprzedaży wraz z dostawą 
do siedziby zamawiającego, instalacją i uruchomieniem oraz 5 letnią gwarancją producenta  jako cenę netto, do 
której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto w PLN. 
c) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom 
(…), Dz.U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
 
7.  Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium cena = 100 % 
Punkty przyznawane za podane w kryterium będą liczone według następującego wzoru: 



Cena (koszt) 100 % 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga kryterium ceny,    gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, 
- Cof - cena podana w ofercie ocenianej. 
Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego.  
 
8.  W trakcie badania ofert Zamawiający może zwracać się do wykonawców o wyjaśnienia dot. treści ofert.  
Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek; 
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do składania ofert i opisem przedmiotu 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
c) przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu 
rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która 
dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Za dopuszczalne korekty omyłek 
rachunkowych Zamawiający uzna: 
- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT,  
- błędne zsumowanie w szczegółowej kalkulacji cenowej wartości wszystkich pozycji, które obejmuje oferta, 
- błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT, 
d) Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia i sumowania) i tak obliczoną cenę 
przyjmie jako cenę brutto.  
e) Jako inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki 
polegające w szczególności na rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą – 
Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT. 
 
9. Po dokonaniu wyboru oferty i przesłaniu informacji o dokonanym  rozstrzygnięciu Zamawiający zawrze 
umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  Wzór umowy stanowi Zał. nr 2 do 
nin. zaproszenia do składania ofert. Przed zawarcie umowy Wykonawca, który złożył ofertę e-mailem (skan) 
zobowiązany będzie dostarczyć podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oryginał złożonej oferty.  
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie do 5 dni od otrzymania informacji o wyborze 
oferty nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez 
podania przyczyny.  
 
 
Kraków, dnia 21 lutego 2018 r.                         Podpisał:  Kanclerz AST 
  
                                                                                       mgr Franciszek Gałuszka 
Załączniki: 
Formularz oferty – zał. nr 1;  
Wzór umowy – zał. nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 
 

 
 
(pieczęć wykonawcy) 
                                                                           Oferta 

na sprzedaż wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń sieciowych zwiększających  
i uzupełniających funkcjonalność istniejącej struktury informatycznej  

Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 
 

……………………................................................................................................................................................. 
(Nazwa wykonawcy) 
 
................................................................................................................................................................................. 
(adres: kod, miejscowość, województwo) 
 
................................................................................................................................................................................. 
(adres: ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
telefon........................................., fax..........................................., e-mail............................................................ 
 
 
1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania ofert z dnia  21 lutego 2018 r., zawierającym opis przedmiotu 
zamówienia i projekt umowy składam ofertę na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w 
wymienionych dokumentach. 
 
2. Całkowita cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 
 
BRUTTO: …………........…………………… zł 
(słownie złotych:.……………………............................................................................................................... ) 
NETTO: …………........…………………… zł 
w tym VAT: ……………….. %, tj. …………………… zł 
 
Kalkulacja szczegółowa 
L.p.  Nazwa Oferowany typ, rodzaj, 

model, producent, numer 
katalogowy, 

a w załączeniu 
charakterystyka, opis, 

karta produktu, katalog 
produktu bądź inne 

istotne dane pozwalające 
na ocenę jego zgodności z 

wymaganiami 
określonymi przez 

Zamawiającego 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena za 
ilość 

zamawianą 
brutto 

1 Urządzenia 
pełniące rolę 
przełączników 
warstwy trzeciej 
 
 
 

 

4 szt. 

   

 
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem w/w urządzeń dla 



AST w czterech lokalizacjach: dwóch w Krakowie, jednej w Bytomiu i jednej we Wrocławiu oraz objęcie 
dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego sprzętu 5 letnią gwarancją. 
 
4. Oferujemy termin wykonania zamówienia: dostawa sprzętu, instalacja i uruchomienie oraz szkolenia do 6 
tygodni od dnia zawarcia umowy.  
 
5. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy przedstawiony przez Zamawiającego i w przypadku udzielenie 
nam niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w w/w 
projekcie. 
 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert.  

 

7. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi następujące certyfikaty*: 
- CCDP (Cisco Certified Design Professional), 
- CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), 
- CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), 
- CCNA-W (CCNA Wireless), 
- RHCSA 

l.p. Imi ę i nazwisko oraz podstawa 
dysponowania (np. umowa o pracę, 
umowa stałego zlecenia)** 

Informacja dotycząca posiadanych kwalifikacji 

1  
 
 
 

 

 
 
Załącznik do oferty:   
Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, wydruk/i ze stron 
internetowych) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer 
katalogowy, charakterystykę produktu, jego elementy i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę 
zgodności oferowanych urządzeń i ich elementów oraz parametrów z wymaganiami określonymi w zapytaniu  z 
dnia 21 lutego 2018 r. (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim). 
 
 
............................................................................... 
(Miejscowość, data) 
                                                           
                 
 
 
 
                                                    ................................................................................................... 
                                                              (Podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 
 
*dopuszcza się posiadanie wymaganych certyfikatów przez 1 osobę lub kilka osób   

**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 zamówieni 

                              



Zał. nr 2       
UMOWA nr AST-A-…/18  (wzór)  

zawarta w Krakowie w dniu  ………….  2018 r. pomiędzy: 
Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  
z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, posiadającą NIP: 675 00 07 593 i REGON.............., 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez:  Kanclerza mgr Franciszka Gałuszkę, przy akceptacji mgr Barbary Sztraub – Kwestora, 
a  …………………………………………………, posiadającym NIP................. i REGON..........................,  
reprezentowanym przez:……………………,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania sprzedaż wraz z dostawą, instalacją i 
uruchomieniem urządzeń sieciowych zwiększających i uzupełniających funkcjonalność istniejącej struktury 
informatycznej Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  zgodnie z zaproszeniem do 
składania ofert z dnia 21 lutego 2018 r. oraz z ofertą Wykonawcy z dnia …………. 2018 r. 
2. Szczegółowy wykaz sprzętu będącego przedmiotem zamówienia: 

L.p.  Nazwa Opis 
(producent/typ/model/n

umer katalogowy) 

Ilość Cena 
jed. 
netto 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 Urządzenia pełniące 
rolę przełączników 
warstwy trzeciej 

 
 

4 szt. 
    

 
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje również 5 letnią gwarancję (gwarancja będzie liczona od dnia następnego 
po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną - wliczoną w cenę umowy - naprawą w okresie gwarancyjnym 
realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie producenta urządzeń i wsparcie techniczne oraz serwis przez 
okres trwania gwarancji). 
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w czterech lokalizacjach w budynkach 
należących do Zamawiającego: w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 i przy ul. Warszawskiej 5, we 
Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 i w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24a, przy czym osobą odpowiedzialną 
za odbiór urządzeń, koordynacje i nadzór ze strony Zamawiającego jest p. Witold Stępień, tel. 12 422 18 55, 
w. 60, e-mail: stepien@ast.krakow.pl a ze strony Wykonawcy jest p. ………………………, tel....................., 
e-mail: ................................ 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 - 4. 
6. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot umowy zostaną dostarczone 
terminowo, są fabrycznie nowe i spełniają normy jakościowe i techniczne.  
7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy i wykona przedmiot umowy z zachowaniem wysokiej jakości użytych 
materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności, 
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 
8.Wykonawca oświadcza, że w realizacji umowy uczestniczyć będą wskazane w ofercie Wykonawcy osoby  
posiadające następujące certyfikaty: 

- CCDP (Cisco Certified Design Professional), 
- CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), 
- CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), 
- CCNA-W (CCNA Wireless), 
- RHCSA. 

Kopie certyfikatów zostaną udostępnione zamawiającemu na jego żądanie.  
9. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 
10. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 
umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego 



oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w 
art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 
880 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji: 

a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem 
komputerowym;  
b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego 
idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, 
będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;  
c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy, 
jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie 
stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione 
następujące warunki:  
ca) czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną  do korzystania z 
egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,  
cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo  dostępne dla osób, o 
których mowa pod lit. ca),  
cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne 
do osiągnięcia współdziałania. 

11. Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z oprogramowania w określonym wyżej 
zakresie, w chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, bez zastrzeżeń oraz zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, bez konieczności składania przez Strony dodatkowego 
oświadczenia woli. 
12. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również egzemplarze 
oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. 
13. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla jednej osoby - pracownika 
Zamawiającego, które swoim zakresem będzie obejmować zagadnienia związane z atakami i bezpieczeństwem 
w sieci LAN. Szkolenie powinno obejmować swoim zakresem Port Security, IP DHCP Snooping, IP Source 
Guard, IP Device Tracking i Dynamic ARP Inspection. Szkolenie powinno trwać dwa dni po 6 godzin 
zegarowych i zawierać część teoretyczną i praktyczną. Szkolenie musi odbyć się na terenie Krakowa w 
siedzibie Wykonawcy. Możliwe jest, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczenie bonu na szkolenie, pod 
warunkiem zagwarantowania, iż odbędzie się ono do 15 grudnia 2018 roku. W przypadku niezrealizowania 
szkolenia w tym terminie, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 10% wartości brutto umowy w terminie 
do 30 grudnia 2018 r.  
14. Dostarczony sprzęt powinien umożliwiać przeniesienie konfiguracji z istniejących urządzeń Cisco. W 
przypadku, jeżeli polecenia CLI zaproponowanego urządzenia i/lub interfejs graficzny różni się od tego, jaki 
działa w aktualnie wykorzystywanych u Zamawiającego urządzeniach Cisco, Wykonawca zapewni jednemu 
pracownikom Zamawiającego bezpłatne szkolenie z obsługi dostarczonych produktów. Szkolenie powinno 
trwać nie krócej niż 6 godzin zegarowych (nie wliczając przerw), na które powinna składać się część 
teoretyczna i praktyczna. Szkolenie to powinno odbyć się przed zakończeniem prac wdrożeniowych. Jeżeli 
Wykonawca przewiduje dodatkowe szkolenia, mają się one odbywać w odpowiednio do tego przystosowanych 
laboratoriach zorganizowanych przez Wykonawcę, jednocześnie wyklucza się stosowanie metody e-
learningowej. 
15. Zamawiający wyznaczy minimum jedną osobę, która zajmie się weryfikacją działania urządzeń końcowych. 
Prawidłowe funkcjonowania sieci potwierdzone zostanie stosownym protokołem. 
16. Na tydzień po zakończeniu instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić krótki 
instruktaż (nie trwający dłużej niż 2 godziny lekcyjne). Swoim zakresem będzie on obejmować: zmiany 
zaistniałe w sieci, wykorzystane technologie, sposób działania nowego systemu, metodykę diagnozy i 
rozwiązywania problemów. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Krakowie. 
17. Na zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powdrożeniową, zawierającą 
schemat aktualnej sieci, adresację IP, numerację VLAN, podział podsieci i rozłożenie urządzeń 
 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia: dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu i szkolenie pracowników 
Zamawiającego do sześciu  tygodni od zawarcia umowy, tj. do dnia ………….2018 r.                                                                       



§ 3 

1.Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto: 
………………….zł., co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, daje 
kwotę brutto: ………………(PLN), słownie: ………………………..(PLN) ……./100, przy czym ceny 
jednostkowe poszczególnych urządzeń dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia określa 
kalkulacja cenowa w ofercie Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy. 
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-00-07-593. 
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP  PL……………………... 
5. Zamawiający informuje, iż wystąpi o potwierdzenie, że jest placówką oświatową i przysługuje mu 
zerowa stawka podatku VAT na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 

 

§ 4 

1. Wykonawca otrzyma określone w § 3 wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń  i po złożeniu faktury.  
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.  
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

§ 5 

1. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę 
czynności składających się na przedmiot zamówienia (tj. dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu oraz 
przekazania dokumentów gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi i dokumentacji 
powdrożeniowej określonej w § 1 ust.17), który zostanie odnotowany ww. protokole. 
2. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
przez niego zawiadomienia Wykonawcyo gotowości do odbioru, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie 
wolny od wad. 
3. 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. 4 
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. 



4. Wykonawca zapewnia objęcie sprzętu będącego przedmiotem umowy 5 letnią gwarancją  oraz zapewnia 
wsparcie producenta urządzeń i wsparcie techniczne oraz serwis przez okres trwania gwarancji. 
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.W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu (on-site) w 
terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu 
musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next Business 
Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej 
poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca.  
9. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być 
dłuższy niż 10 dni, chyba, że Strony zgodnie postanowią wydłużyć 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 60  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 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 dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 
wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy, 

b) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości do 10% wartości brutto 



przedmiotu umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej niż 50% wartości brutto przedmiotu umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad, nie 
więcej niż 50% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona 
z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od treści zapisów § 5 ust. 2 lit.a) umowy. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 
umowie podstaw do ich naliczenia. 

§ 8 
1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić do umowy w trybie natychmiastowym lub wypowiedzieć 
umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli jedna ze Stron w sposób podstawowy naruszy 
postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie strony mają osiągnąć w wyniku 
umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować 
przez okres 7 dni, 
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy oraz nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez 
Zamawiającego terminie, 
e) 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. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej realizację. 
5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 
6. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej (tj. zdarzenie zewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym, którego 
nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec) Strona umowy 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. 

 
§ 9 

Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579, z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.  

 
§ 10 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy 
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i 
obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.). 
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 



5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Krakowie. 
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


