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GMINA WI ŚLICA 
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 
Tel. 41 3792106 fax: 41 3792128 

 

Znak sprawy: OR.271.4.2014 Wiślica, dnia, 26.06.2014 roku. 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na realizację zadań Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego w ramach 
Projektu :„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 
i 1473) zwanej dalej Ustawą PZP, przy zastosowaniu przepisów właściwych dla zamówień o wartości 
przekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Zamawiający:  
Gmina Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica.  
tel. 41 3792 106 
fax 41 3792 128 
e-mail: urzad@ug.wislica.pl 
REGON: 291010843 
NIP: 655-184-01-01 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz aktów 
wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje  realizację  zadań Operatora Wykonawczego i dostawcy 
sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Wi ślica” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, - Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

 
Wspólny Słownik Zamówień: 
 
72110000-9  Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego 

72220000-3  Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 

72413000-8  Usługi w zakresie projektowania stron WWW 

72420000-0  Usługi w zakresie rozwijania Internetu 

71316000-6  Telekomunikacyjne usługi doradcze 

30213000-5  Komputery osobiste 

30231300-0  Monitory ekranowe 

3.2  

Do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie naleŜało: 
1. Realizacja obowiązków tzw. Operatora Wykonawczego. 
2.Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie oraz  modernizacja sprzętu komputerowego do 

uczestników projektu w gospodarstwach domowych oraz 4 jednostkach podległych samorządowi 
na terenie Gminy Wiślica (174 zestawów komputerowych - komputerów wraz z  
oprogramowaniem, monitorami). 

W szczególności  Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
1. Realizacja obowiązków operatora wykonawczego, w tym,  
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1) Wykonanie strony www (portalu) dla projektu, 

Wykonawca musi zaprojektować i stworzyć stronę www (portal) dla projektu zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla 
beneficjentów i instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie Programu.” 
Utworzona strona musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
- Informacje ogólne dotyczące projektu i aktualności 
- dane kontaktowe w sprawach technicznych i organizacyjnych 
- formatka zgłoszeń 
- instrukcje konfiguracyjne urządzeń uŜytkowników 
- harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe 
- regulamin dla uczestników projektu 
- informacje na temat wizyt serwisowych 
- link do strony www Gminy Wiślica 
 

2) Kontrolę wydanych zestawów komputerowych, w zakresie sprzętu, oprogramowania 
dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub innego zabezpieczenia sprzętu, 

3) Odpowiedzialność za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego uŜytkowania przez 
odbiorców końcowych (odpowiedzialność majątkowa) oraz ubezpieczenie sprzętu 
komputerowego, 

4) Udzielenie wsparcia technicznego  i bieŜąca pomoc uŜytkownikom w sprawach 
związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami 

(HelpDesk), 
5) Podpisanie z uŜytkownikami indywidualnymi umów cywilno prawnych na uŜytkowanie 

sprzętu 
6) Zapewnienie łącza  hurtowego dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu, tj. do 

dnia 31.10.2014r., w technologii przewodowej lub bezprzewodowej,  w tym  w 
lokalizacjach, gdzie jest to ekonomicznie lub technologicznie konieczne i uzasadnione,  
satelitarnego dostępu do szerokopasmowego Internetu VSAT lub  GSM/CDMA/LTE - 
pod warunkiem zapewnienia obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie) oraz  dostarczenie 
Internetu (z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej będącej przedmiotem odrębnego 
postępowania) do 80 uprawnionych gospodarstw domowych oraz 4 jednostek podległych 
Gminie w lokalizacjach -wg listy adresów poniŜej:  
 
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1 28-160 Wiślica – 31 zestawów 

komputerowych 

2. Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica – 30  zestawów 
komputerowych 

3. Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica - 30  zestawów 
komputerowych 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 32,  28-
160 Wiślica– 3  zestawy komputerowych 
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Wykonawca ma zapewnić następujące parametry techniczne łącza:  

 
- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko 

moŜliwości technicznych jego podłączenia, 
- Roczna Dostępność Usługi (RDU) na poziomie minimum 99% 
- W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: 
   transfer do komputera uŜytkownika (download) minimum 1024 kbit/s,  
   transfer od komputera uŜytkownika (upload) minimum 256 kbit/s, 
- W przypadku jednostek podległych Gminie 

transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s,  
transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, 

- nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezaleŜnie od ilości 
przesyłanych przez łącze danych,  

- w przypadku technologii VSAT wielkość limitu transferu danych jaką naleŜy zapewnić dla: 
   gospodarstw domowych musi być minimum 4 GB miesięcznie 
   jednostek podległych Gminie Wiślica musi być minimum 10 GB miesięcznie 
- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, Ŝe nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć moŜliwość 
korzystania z Internetu, 

 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny 
adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Wiślica. 
Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niŜ 10% uŜytkowników w trakcie realizacji 
projektu. Wykonawca w ramach realizacji obowiązków dokona przeniesienia sprzętu, 
instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu 
uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. 
Uwaga  
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej zapewnienie łącza lub łączy dostępu do 
Internetu w okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.10.2014r.. 
 
7) BieŜące utrzymanie łącza lub łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa).W 

przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu w punkcie styku z operatorem sieci 
krajowej Internet, Operator Wykonawczy zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 
nie dłuŜszym niŜ 1 dzień roboczy. 

 
8) Administrowania  podległą infrastrukturą  wybudowanej sieci szerokopasmowej w 

projekcie, w tym:  
a) Kontrola ewentualnych naduŜyć;   
b) Informowanie o dostępnych usługach i ich moŜliwościach; 
c) Instalowanie systemu rozliczenia uŜytkowników za wykorzystane zasoby sieci; 
d) Zdalne konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów; 
e) Kontrola poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i 

nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii; 
f) Monitoring i diagnoza pracy urządzeń wspomagających; 
g) bieŜące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci,  zainstalowanych u 
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beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych 
h) uruchomione telefoniczne centrum serwisowe dla uczestników projektu,  działające w 

godzinach co najmniej od 9.00 – do 17.00 w dni robocze 
i) Przestrzeganie zasad ochrony haseł; 
j) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej 

uŜytkowników; 
k) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i 

wykrywania zagroŜeń sieciowych; 
l) Zarządzanie adresacją sieci; 
m) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na 

bieŜąco; 
n) Archiwizowanie konfiguracji urządzeń i prowadzenie elektronicznej ewidencji 

zgłoszeń serwisowych 
9) Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie 

nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); 
 

2. Realizacja zadań w zakresie dostaw sprzętu:  
 

1) Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie 174 zestawów komputerowych (komputerów 
wraz z oprogramowaniem, monitorami) w docelowym miejscu eksploatacji - u 
beneficjentów końcowych w 80 gospodarstwach domowych ( w tym dla 26 osób 
niepełnosprawnych np. słabo widzących)  i 4 jednostkach objętych projektem,  
podległych w Gminie . 

2) Oznakowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy 
WdraŜającej zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013” 

3) Prowadzenie ewidencji sprzętu przekazanego beneficjentowi końcowemu w oparciu o 
numery seryjne i dane beneficjenta. 

4) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na 
warunkach określonych w  załącznik nr 7 do SIWZ 

5) Przeprowadzenie jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w ostatnim 
kwartale realizacji projektu, obejmującej diagnostykę sprzętu i oprogramowania, 
wymianę zuŜytych podzespołów, w szczególności klawiatur i myszy 

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw zestawów komputerowych 
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

7) UŜyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe, 

8) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie 
Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia  

9) Wykonawca odpowiada za wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania 
sprzętu beneficjentom końcowym w gospodarstwach domowych i jednostkach 
podległych objętych projektem. 

Dokładne dane lokalizacji beneficjentów prywatnych oraz ilości komputerów ( w przypadku 
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4. I
NFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH ORAZ O 
DOPUSZCZENIU WYKONYW ANIA CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW   

4.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4.2 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 

4.3 Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, Ŝe część lub całość zamówienia nie moŜe być powierzona 
podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku wygrania przetargu i realizacji 
zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z 
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt. 9b i wytycznymi zawartymi w art. 143b 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1473) 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia  31.10.2014r. , przy czym : 

- realizacja obowiązków operatora wykonawczego od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 

-termin uruchomienia usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w 
gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu  nie moŜe być dłuŜszy niŜ 7 
dni od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Sieci, a usługa stałego dostępu do Internetu 
będzie realizowana przez cały okres realizacji projektu. 

- dostawa, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego do uczestników projektu w 80 
gospodarstwach domowych oraz 4 jednostkach podległych samorządowi na terenie Gminy 
Wiślica – nie moŜe być dłuŜsza niŜ 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

5.2 Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, w zakresie terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach  : 

  
- zaistnienia zdarzeń uniemoŜliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, działania siły wyŜszej) wykonanie umowy w terminie z przyczyn 
niezaleŜnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie 
budzący zastrzeŜeń, potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego i wykonawcę.  

- gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 
5 ustawy Pzp . 

 
 

zmiany ilości) dla poszczególnych Jednostek zostaną wskazane przez Zamawiającego w 
załączniku do umowy. Lista lokalizacji beneficjentów znajduje się u Zamawiającego. Na 
pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom przy 
zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych 
Osobowych. 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5 Miejsce realizacji: Gmina Wiślica 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy PZP, spełniają warunki i wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

W celu uznania przez  Zamawiający warunku za spełniony : 

a) Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania gospodarczej działalności 
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 
2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych rozumianego jako sprzedaŜ we własnym imieniu i na własny 
rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług i 
przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej 
obejmującym granice administracyjne Gminy Wiślica.   

b) UWAGA! W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza 
dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, 
za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora,  nie stosuje 
się postanowień pod lit. a) powyŜej. W przypadku wykonawców, którzy nie będą 
dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu 
do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci, wykonawcy ci muszą być 
uprawnieni do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w 
rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, 
poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych 
rozumianego jako wykonywanie usług za pomocą własnej sieci lub z 
wykorzystaniem sieci innego operatora i przynajmniej na obszarze prowadzenia 
działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy 
Wiślica. 

2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony 
poprzez wykazanie wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych równieŜ wykonywanych usług, w okresie trzech lat przez upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane naleŜycie tj.: 

- Wykonawca winien wykazać, Ŝe posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co 
najmniej jednej usługi (wykonanej lub wykonywanej, przy czym w obu wypadkach 
przez okres co najmniej 1 rok) kaŜdego rodzaju z niŜej wymienionych  dotyczących 
realizacji zadań polegających na:  

• nadzorze nad obsługą administrowania i serwisowania lub administrowaniu  i 
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serwisowaniu  szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym 
prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego 
(przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) przez co najmniej 80 
odbiorców 

• zapewnieniu łącza dostępu do Internetu i dostarczeniu go do uŜytkowników oraz 
bieŜącym utrzymaniu łączy internetowych,  

• kontroli i bieŜącym serwisowaniu zestawów komputerowych, będących w 
uŜytkowaniu, w zakresie sprzętu i oprogramowania, 

 

- Wykonawca winien wykazać, Ŝe posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co 
najmniej jednej usługi, dotyczącej realizacji zadań polegających na wykonaniu 
strony www (portalu internetowego). 

-Wykonawca winien wykazać, Ŝe posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co 
najmniej jednej usługi, dotyczącej zainstalowania i konfiguracji zestawów 
komputerowych o wartości nie mniejszej niŜ 300 000,00 PLN brutto, u odbiorców 
końcowych (w liczbie tych uŜytkowników, co najmniej 150),   

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania zespołem składającym się 
minimum z 2 osób (w tym lider), przy zachowaniu warunku, Ŝe jedna osoba moŜe 
łączyć kilka funkcji z niŜej wymienionych:  

a) Lider zespołu posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie co najmniej 
średnie, oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego dotyczącego 
zarządzania realizacją przedsięwzięć teleinformatycznych o wartości nie 
mniejszej niŜ 500.000 PLN oraz posiadanie ukończonego, co najmniej 
jednego szkolenia z zakresu zarządzania projektami, 

b) Ekspert ds. dostępu do Internetu wykształcenie: co najmniej średnie, co 
najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, oraz ukończone szkolenie z 
zakresu instalacji urządzeń zapewniających dostęp do Internetu  

c) Ekspert ds. technicznych w zakresie administrowania infrastrukturą 
teleinformatyczną, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyŜsze 
techniczne w specjalności telekomunikacja lub informatyka, który posiada nie 
mniej niŜ 1 rok  doświadczenia zawodowego, dotyczącego administrowania 
infrastrukturą teleinformatyczną  

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej . Zamawiający wymaga: 

a) posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową na 
kwotę nie niŜszą niŜ 500 000,00 PLN; 

b) posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę co najmniej 500.000PLN. 

6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7. 

6.4 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
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charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ 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. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Ŝąda: 

1)  w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dokumentów, o 
których mowa w pkt 7.1 w tabeli L.P. 5; 

2)  dokumentów dotyczących w szczególności:  

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,   
 b)  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,   
c)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,   
d)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

Ww. dokumentem moŜe być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, jeŜeli zawiera informacje wymagane powyŜej. 

6.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6.6 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 
pkt 6.5. 

6.7 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 
przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 24b ust. 3ustawy PZP. 

6.8 KaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz art. 24b ust. 3  Pzp, a takŜe musi spełniać wymogi, o których 
mowa w pkt. 6.2  SIWZ z tym, Ŝe ich uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania 
zamówienia oraz sytuacja finansowa oceniane będą łącznie. 

6.9 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6.10 Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego w warunku naleŜy przeliczyć wg 
średniego kursu NBP danej waluty na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym UE 

7. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  

7.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP, naleŜy przedłoŜyć: 

Lp. Wymagany dokument 
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1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o spełnianiu warunków – stanowiące załącznik nr 2 

2 Posiadane uprawnienia 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub inne 
dokumenty potwierdzające, iŜ Wykonawca moŜe wykonywać działalność 
telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami ( zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.2. w tabeli L.P. 1 pdpkt a) lub b) SIWZ) 

3 Wykaz usług  

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub 
są wykonywane naleŜycie (zgodnie z wymogiem szczegółowo opisanym w pkt 6.2 w 
tabeli L.P. 2.) - załącznik nr 3 do SIWZ. Przez główne usługi Zamawiający rozumie 
usługi potwierdzające spełnianie warunków opisanych w pkt 6.2 w tabeli L.P. 2 

Dowodami, o których mowa powyŜej, są: 

 1)  poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych 
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

 2) oświadczenie wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 
wykazie, o którym mowa powyŜej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej. 

4 Wykaz  osób  

Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  wraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, a takŜe oświadczeniem Wykonawcy, Ŝe osoby 
wymienione w powyŜszym Wykazie osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z wymaganiami określonymi 
pkt 6.2 w tabeli L.P. 3 ) 

Wykaz naleŜy przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 
SIWZ 

5 Dokumenty potwierdzające  sytuację finansową i ekonomiczną  

a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy na kwotę nie niŜszą niŜ 500 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000PLN. 

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
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opisanego przez zamawiającego warunku. 

6 Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.4 SIWZ) 

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Ustawie PZP, naleŜy przedłoŜyć: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- stanowiące załącznik nr 1 

2 Aktualny odpis lub oświadczenie 

Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli 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 pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy 
PZP 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy 
PZP 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
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7 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy pzp 

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

8 Dokumenty dotyczące przynaleŜności do grupy kapitałowej 

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej 
według załącznik nr 8 do SIWZ. 

7.3 JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy 
pzp, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

7.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

2 Dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

3 Dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o 
zamówienie 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 



                                                           

 
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

 Strona: 13/23 

4 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy - wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

7.5 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów zastępowanych oświadczeniem stosuje się 
odpowiednio. 

7.6 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, naleŜy przedłoŜyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Deklaracje i oświadczenia 

Dostarczony sprzęt powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów, w szczególności z ustawy o systemie oceny zgodności  z dnia 30 sierpnia 
2002 r. (tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r., Dz.U. Nr 138, poz. 935) i aktów 
wykonawczych do tej ustawy. W celu potwierdzenia spełniania powyŜszego 
wymagania do oferty naleŜy dołączyć: 
a) deklaracje zgodności CE – jeŜeli dla danego wyrobu wystawia się deklaracje 
zgodności 
b) oświadczenie wykonawcy, Ŝe wyrób posiada  oznakowanie zgodności CE , zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy 
o systemie oceny zgodności lub w odrębnych ustawach, jeŜeli wyrób podlega takiemu 
oznakowaniu.  
Pozostałe dokumenty i oświadczenia, których załączenie jest wymagane w Załączniku 
nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie sprzętu, w szczególności: 
a) szczegółowe raporty z przeprowadzonych testów poszczególnych komponentów 
zestawów komputerowych 
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zmierzoną wg wymagań Zamawiającego 
głośność jednostki 
c) nazwa strony serwera WWW z darmowymi aktualizacjami systemu operacyjnego 
 

7.7 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A 
TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 

8.1 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.2 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

8.3 PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 8.1. 

8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe 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 jeŜeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, 
zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

8.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

8.8 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail. Za formę e-mail uwaŜa się 
zeskanowane podpisane przez upowaŜnionego przez Wykonawcę osobę dokumenty przesłane jako 
załączniki. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych 
faksem lub droga elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. Dane teleadresowe Zamawiającego zostały podane w pkt 1. 

8.9 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  

a) w sprawach proceduralnych Marek Gaweł – inspektor UG Wiślica Tel 41 379 21 06 wew. 24 
od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00 

b) w sprawach merytorycznych Instytucja Wspomagająca Zarządzanie: Biuro Projektów Unijnych 
Progress Alina Dyląg od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 tel: 510631157,           
mail: bpu.progress@gmail.com  

9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

9.1  Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN  

    (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN). 

2.Wadium naleŜy wnieść w terminie do dnia 11.08.2014 roku do godz. 08:00 

3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
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a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku-
Zdroju o/ Wi ślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją 
wadium na Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego Znak sprawy Nr 
OR.271.4.2014 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wniesione : 

a) w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 

     Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeŜeli w podanym powyŜej terminie 
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

b) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złoŜone jako zabezpieczenie 
wadium muszą posiadać okres waŜności nie krótszy niŜ okres związania ofertą, (pod rygorem 
wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umoŜliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej 
kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 

Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty w oryginale stanowiąc jej 
załącznik. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyŜej spowoduje wykluczenie wykonawcy z 
postępowania (art.24 ust. 2 pkt 2 ustawy). 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , 984, 
1047 i 1473), jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 , 984, 1047 i 1473), nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , 984, 1047 i 1473), lub 
pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 
po stronie wykonawcy. 

10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 
ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia zgody nie powoduje utraty 
wadium. 

10.4 PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

11.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.3 W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po 
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

11.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.5 Oferta powinna  być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
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11.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na kaŜdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane.  

11.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

11.9 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

11.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nie oznaczonej 
wyraźnie i nie zaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ . 

11.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz 
opisanej w następujący sposób: „Oferta na: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Wi ślica”  NIE OTWIERA Ć przed: 11.08.2014 r. do godz:08:10. Na kopercie naleŜy podać 
nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwi ć zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 
Zamawiającemu po terminie. 

11.12  Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
opisane w sposób wskazany w pkt 11.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

11.13  JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje naleŜy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których 
mowa w Ustawie PZP. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, URZĄD GMINY WIŚLICA, 28-160 Wiślica, 
ul. Okopowa 8 pok. Nr 9 - sekretariat do dnia 11.08.2014 r. do godz. 08:00 

12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.08.2014 r. o godz. 08:10 w siedzibie Zamawiającego, URZĄD 
GMINY WIŚLICA, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 pok. 13, I piętro. 

12.4 Otwarcie ofert jest jawne. 

12.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

12.6 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1 W ofercie naleŜy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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13.2 Cenę zwaną w Umowie wynagrodzeniem naleŜy podać w złotych polskich, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

13.3 W cenie naleŜy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.4 Do oferty (załącznik nr 4) naleŜy dołączyć wypełnione kalkulacje uproszczone ceny oferty 
dotyczącą zestawów komputerowych - stanowiące załączniki: 4 A do SIWZ. 

13.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

13.6 Cena zaoferowana przez wykonawcę będzie stanowić ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

14.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr  Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 100 % 

14.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium  Wzór 

1 Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniŜsza cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

14.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem pkt 14.5, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

14.4 JeŜeli w określonym terminie Wykonawca nie złoŜy wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP lub pełnomocnictw 
albo jeŜeli złoŜy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 Ustawy PZP zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie 
go do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy 
będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 
26 ust. 3 Ustawy PZP. Zamawiający moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać 
do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

14.5 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
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14.6 JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

14.7 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

14.8 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

14.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14.10 Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z Ustawą PZP; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem pkt 
14.5 lit. c. 

c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w pkt 14.5 lit. c; 

h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryterium cenowe oceny ofert. 

15.2 Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy PZP. 

15.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

15.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.wislica.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

15.5 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

16. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 

16.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183 ustawy 
PZP w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy PZP albo 15 dni - jeŜeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie 
moŜliwe przed upływem terminów, o których mowa powyŜej, jeŜeli wystąpią okoliczności 
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

16.2 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem. 

16.3 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający moŜe zaŜądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

17. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 

17.1 W Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy ustala się  w wysokości 10 % ceny 
ofertowej. 

17.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy najpóźniej w 
dniu jej podpisania . 

17.3 Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych (nieodwołalnych i bezwarunkowych); 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (nieodwołalnych i bezwarunkowych); 
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e) 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. 

17.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

17.5 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

17.6 JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

17.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 17.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.8 Zamawiający zwraca kwotę stanowiącą zabezpieczenie w terminach; 

a) 70% wysokości zabezpieczenia  - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane- podpisania Protokołu Odbioru  bez zastrzeŜeń, 
rozliczenia wykonawcy, 

b) 30 % wysokości zabezpieczenia  - w ciągu 15 dni od upływu 5 letniego okresu rękojmi za 
wady, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru  bez zastrzeŜeń.  

17.9 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania umowy. 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO PROJEKT UMOWY, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

18.1 Zamawiający wymaga zawarcia umowy, projekt której stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego 
SIWZ. 

18.2  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie toŜsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

18.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18.4 Umowa moŜe ulec zmianie w przypadkach i trybie wskazanym w projekcie Umowy. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAW NEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy PZP. 
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19.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 

19.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP. 

19.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

19.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

19.11 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

20. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

20.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

21. POZOSTAŁE INFORMACJE 

21.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

22. ZAŁ ĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU S Ą: 

Nr  Nazwa załącznika: 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3 Wykaz wykonanych usług 

4 Formularz oferty 

4A Wzór kalkulacji uproszczonej ceny oferty – zestawy komputerowe 
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5 Projekt umowy 

6 Wykaz osób 

7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy zestawów komputerowych,  

8 Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej 

 
 
 
 
Zatwierdzam: 
 

 
         Wiślica, dnia 26.06.2014 r.                                              ……………………….. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ    

    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 ( pieczęć adresowa Wykonawcy) 

    
    
 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z  POST ĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
 

Oświadczenie 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wybór Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego 

w ramach Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”  w oparciu o 
dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności  gospodarki, - Działanie 8.3:  
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
 
oświadczam, Ŝe : 
 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                  ............................................................... 

 podpis i pieczątka lub czytelny podpis 
 osób wskazanych w dokumencie 

 uprawniającym do występowania w obrocie 
 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
Oświadczenie 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: wybór Operatora Wykonawczego i dostawcy 
sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 
Gminie Wiślica”  w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności  gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion. 
Oświadczam/-y, Ŝe spełniam/-y - indywidualnie lub (w przypadku wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia publicznego - warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Dysponowania odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym:

a) posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia, 
b) dysponowania wymaganym potencjałem technicznym, 
c) dysponowania wymaganymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
d) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 
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        Załącznik nr 3 do SIWZ  

OŚWIADCZENIE 
  

……………………………………………… 

 ( pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG *) 
 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 

 
Niniejszym oświadczamy, Ŝe wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert następujące usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia: 
 
 

Zamawiający 
(podmiot na rzecz, którego 
usługi zostały wykonane) 

Przedmiot zamówienia 
(charakterystyka wykonanego 

zamówienia) 

Całkowita 
wartość 

brutto w PLN

Data wykonania 
(od…do…) 

podać dzień, miesiąc i rok 
1. 2. 3. 4. 

    

  
 

  

Uwaga: 
*)Do wykazu nale Ŝy załączyć dowody, i Ŝ usługi zostały wykonane lub s ą wykonywane 
naleŜycie   

Dowodami tymi są: 

a) poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

b) oświadczenie wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a) 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 
a) i b) 
  
Wykaz i dowody potwierdzające naleŜyte wykonanie naleŜy ograniczyć wyłącznie do usług 
potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia 
 
JeŜeli usługi wykazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, którym jest 
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Gmina Wi ślica , Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyŜej. 
JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do 
powyŜszego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 
..............................dnia...............2014 roku 
 
 ……………………….................................................. 
 podpis i pieczątka lub czytelny podpis 
 osób wskazanych w dokumencie 
 uprawniającym do występowania w obrocie 
        prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

OFERTA 

 

 

 

 
Nazwa Wykonawcy 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
REGON ...............................................................NIP………….....…………………………..... 
Adres............................................................................................................................................. 
powiat ................................................ województwo ................................................................. 
tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. ....................................... 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Operatora Wykonawczego i dostawę 
sprzętu komputerowego pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”  w oparciu o 
dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności  gospodarki, - Działanie 8.3:  
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
            
 

1) Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 
 
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA:  

− netto - ……………....……. zł 
(słownie ...............................................................................................................……..), 

− podatek VAT - ………..……..……. zł 
(słownie …...........................................................................................................……..), 

− brutto - ……………….……. zł 
 (słownie ……………...........................................................................................……..), 
 

PowyŜsza kwota  składa się z następujących elementów składowych: 
a) realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego - …………………. brutto  

w tym naleŜny podatek VAT- ……………………, 
− w tym wykonanie portalu www dla projektu - …………………………brutto 

b) dostawa , zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego …………………. brutto  
w tym naleŜny podatek VAT- ……………………,  

2) Oświadczamy, Ŝe 
a) akceptujemy warunki płatności; 
b) udzielamy gwarancji równej okresowi rękojmi na zamontowany i uruchomiony sprzęt na 

okres co najmniej 5 lat dla komputerów i monitorów; 
c) udzielamy co najmniej 60 miesięcznej rękojmi w okresie trwałości projektu , na zakres 

usług objętych przedmiotem zamówienia; 
d) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją 

projektową i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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3) Uznajemy się za związanych określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zasadami 

postępowania 
 

4) Termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ i umową. 
 

5) Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
6) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został dołączony do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
podpisania umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7) Dostawy i Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami, za wyjątkiem zadań podanych w 
punkcie 8 oferty. 

8) Następujące części przedmiotu zamówienia zamierzamy  zlecić podwykonawcom:* 
8.1. (dostawy/usługi w zakresie )*................................................................... 
8.2. (inne- wymienić jakie)*………..……………………………… 

* wypełnić w przypadku powierzenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom 
 

9) ZastrzeŜenie wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………….…………………………………
…………………………….……………………………………………………………….………………… 

 
 

10) Wadium zostało wniesione:………………………………………………………………………. 
( proszę podać w jakiej formie zostało wniesione wadium) 

 
Wadium naleŜy zwrócić na rachunek bankowy ……………………………………………………. 

                                                                                                                             ( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu) 

Do oferty naleŜy dołączyć oryginał wystawionej gwarancji lub w przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniądza potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy. 

 
11)  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy:  
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości wysokość 
zabezpieczenia w 10 % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie 

 
........................................., w formie: ........................................................ 

 
12) Informujemy, Ŝe wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty. 

 
 

13) Oferta zawiera ……. ponumerowanych stron. 
 

 
....................... dnia ............................                  ...................................................................... 

         podpis i pieczątka lub czytelny podpis 
        osób wskazanych w dokumencie 

        uprawniającym do występowania w obrocie 
        prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 4A do SIWZ 

 
 
………………………………………… 

( pieczęć adresowa Wykonawcy) 

KALKULACJA UPROSZCZONA CENY CZ ĘŚCI OFERTY – DOTYCZY DOSTAWY  SPRZĘTU  
 
obejmująca elementy i prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  

Lp. Nazwa elementu Opis szczegółowy / specyfikacja techniczna / producent 
Ilość 

kpl /szt 
Cena jednostkowa (netto 

w PLN) 
Wartość elementu 

(netto w PLN) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Komputer –typ A z 
oprogramowaniem, 
klawiaturą i myszką. 

 80   

2. Monitor – typ A  80   

3 
Komputer –typ B z 
oprogramowaniem, 
klawiaturą i myszką. 

 94   

4 Monitor – typ B  94   

CENA ( SUMA POZYCJI ponumerowanych w kolumnie 6)  

NALEśNY PODATEK VAT  

CENA  BRUTTO  
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…………………………………………. 
                  (miejsce, data)  ……………………….................................................. 
  (podpis i pieczątka lub czytelny podpis 
  osób wskazanych w dokumencie 
      uprawniającym do występowania w obrocie 
               prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 
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                                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ 

GMINA WIŚLICA 

28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 

Tel. 41 3792106 fax: 41 3792128; 

email: urzad@ug.wislica.pl, www.ug.wislica.pl 

 

 

U M O W A 

 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu ……………  została zawarta umowa pomiędzy: 

Gminą Wiślica z siedzibą w Wiślicy, przy ul. Okopowej 8, NIP 655 184 01 01, REGON 
291010843, reprezentowana przez: 
mgr inż. Stanisława Krzaka – Wójta Gminy Wiślica, 
Halinę Sokołowską – Skarbnika Gminy Wiślica, 
 
 zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

z siedzibą w ....................................................................................., zwanym dalej 

„Wykonawcą”, 

prowadzącym działalność na podstawie ………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………. 

posiadającym REGON ……………………….. i NIP …………………………………… 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a indywidualnie Stroną. 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego, w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2013 r.poz. 907 , 984, 1047 i 1473) na wykonawcę zadań Operatora Wykonawczego i 

dostawcy sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 

Gminie Wiślica”. 
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§ 1 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową do pełnienia funkcji 

Operatora Wykonawczego (OW), odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg projektu, 

kontrolę, trwałość produktów i rezultatów oraz dostawcy zestawów komputerowych, w 

ramach realizacji przedmiotowego Projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 

Wiślica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 

2007 – 2013. 

2.Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres: 

2.1. Realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego. 

2.2.Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie oraz modernizacja sprzętu komputerowego do 

uczestników projektu w 80 gospodarstwach domowych oraz 4 jednostkach podległych 

samorządowi na terenie Gminy Wiślica (174 zestawów komputerowych- komputerów wraz 

z oprogramowaniem, monitorami) 

 
W szczególności  Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

Realizacja obowiązków operatora wykonawczego, w tym,  

1) Wykonanie strony www (portalu) dla projektu, 
Wykonawca musi zaprojektować i stworzyć stronę www (portal) dla projektu zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.” 
Utworzona strona musi zawierać co najmniej następujące informacje: 
- Informacje ogólne dotyczące projektu i aktualności 
- dane kontaktowe w sprawach technicznych i organizacyjnych 
- formatka zgłoszeń 
- instrukcje konfiguracyjne urządzeń użytkowników 
- harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe 
- regulamin dla uczestników projektu 
- informacje na temat wizyt serwisowych 
- link do strony www Gminy Wiślica 
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2) Kontrolę wydanych zestawów komputerowych, w zakresie sprzętu, oprogramowania 
dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub innego zabezpieczenia sprzętu 

3) Odpowiedzialność za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez 
odbiorców końcowych (odpowiedzialność majątkowa) oraz ubezpieczenie sprzętu 
komputerowego 

4) Udzielenie wsparcia technicznego  i bieżąca pomoc użytkownikom w sprawach 
związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami 
(HelpDesk), 

5) Podpisanie z użytkownikami indywidualnymi umów cywilno prawnych na użytkowanie 
sprzętu 

6) Zapewnienie łącza  hurtowego dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu,  w 
technologii przewodowej lub bezprzewodowej,  w tym  w lokalizacjach, gdzie jest to 
ekonomicznie lub technologicznie konieczne i uzasadnione,  satelitarnego dostępu do 
szerokopasmowego Internetu VSAT lub  GSM/CDMA/LTE - pod warunkiem zapewnienia 
obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie) oraz  dostarczenie Internetu (z wykorzystaniem 
sieci teleinformatycznej będącej przedmiotem odrębnego postępowania) do 80 
uprawnionych gospodarstw domowych oraz 4 jednostek podległych Gminie w 
lokalizacjach -wg listy adresów poniżej:  

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1 28-160 Wiślica – 31 zestawów 
komputerowych 

b) Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica – 30  zestawów 
komputerowych 

c) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica - 30  zestawów 
komputerowych 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 32,  
 28-160 Wiślica– 3  zestawów komputerowych 

Wykonawca ma zapewnić następujące parametry techniczne łącza:  

- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko 
możliwości technicznych jego podłączenia, 
- Roczna Dostępność Usługi (RDU) na poziomie minimum 99% 
- W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: 
   transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kbit/s,  
   transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbit/s, 
- W przypadku jednostek podległych Gminie 
transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s,  
transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, 
- nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości 
przesyłanych przez łącze danych,  
- w przypadku technologii VSAT wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić dla: 
  gospodarstw domowych musi być minimum 4 GB miesięcznie 
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   jednostek podległych Gminie Wiślica musi być minimum 10 GB miesięcznie 
- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 
oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość 
korzystania z Internetu, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny 
adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Wiślica. 
Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 10% użytkowników w trakcie realizacji 
projektu. Wykonawca w ramach realizacji obowiązków dokona przeniesienia sprzętu, 
instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu 
uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. 

7) Bieżące utrzymanie łącza lub łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa).W 
przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu w punkcie styku z operatorem sieci 
krajowej Internet, Operator Wykonawczy zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 
nie dłuższym niż 1 dzień roboczy 

8) Administrowania  podległą infrastrukturą  wybudowanej sieci szerokopasmowej w 
projekcie, w tym:  

1) Kontrola ewentualnych nadużyć;   
2) Informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach; 
3) Instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci; 
4) Zdalne konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów; 
5) Kontrola poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i nieprawidłowości 
oraz wykrywanie awarii; 
6) Monitoring i diagnoza pracy urządzeń wspomagających; 
7) bieżące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci,  zainstalowanych u beneficjentów 
końcowych i w jednostkach podległych 
8) uruchomione telefoniczne centrum serwisowe dla uczestników projektu,  działające w 
godzinach co najmniej od 9.00 – do 17.00 w dni robocze 
9) Przestrzeganie zasad ochrony haseł; 
10) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej 
użytkowników; 
11) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i 
wykrywania zagrożeń sieciowych; 
12) Zarządzanie adresacją sieci; 
13) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na 
bieżąco; 
14) Archiwizowanie konfiguracji urządzeń i prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń 
serwisowych 

9) Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie 
nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); 

Realizacja zadań w zakresie dostaw sprzętu: 

1) Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie 174 zestawów komputerowych (komputerów 
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wraz z oprogramowaniem, monitorami) w docelowym miejscu eksploatacji - u 
beneficjentów końcowych w 80 gospodarstwach domowych( w tym dla 26 osób 
niepełnosprawnych np. słabo widzących) i 4 jednostkach objętych projektem,  podległych 
w Gminie . 
2) Oznakowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy 
Wdrażającej zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013” 
3) Prowadzenie ewidencji sprzętu przekazanego beneficjentowi końcowemu w oparciu o 
numery seryjne i dane beneficjenta. 
4) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na 
warunkach określonych w  załącznik nr 7 do SIWZ 
5) Przeprowadzenie jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w ostatnim 
kwartale realizacji projektu, obejmującej diagnostykę sprzętu i oprogramowania, wymianę 
zużytych podzespołów, w szczególności klawiatur i myszy 
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw zestawów 
komputerowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
7) Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe 
8) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie 
Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia  
9) Wykonawca odpowiada za wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania 
sprzętu beneficjentom końcowym w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych 
objętych projektem. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w 
zakresie sprzętu (załącznik nr 7) oraz oferta przetargowa Wykonawcy. 

4. Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu Umowy na podstawie szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ, oraz na podstawie szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu (załącznik nr 7)  - stanowiącego integralną część 
niniejszej umowy. 

5. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój 
koszt Wykonawca. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności, mających na celu 

zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie procesu realizacji projektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu 

powierzonych mu obowiązków. 

3. Wykonawca zapewnia gwarancję równą okresowi rękojmi na zamontowany i 

uruchomiony sprzęt na okres co najmniej 5 lat dla komputerów i monitorów 

Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego 

sprzętu. Wykonawca w ramach gwarancji musi zapewnić cały proces diagnozy usterki 

sprzętu wraz z usługą wymiany wadliwego sprzętu objętego gwarancją. 
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4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi na zakres usług objętych 
Umową. Bieg rękojmi rozpoczyna sie od daty zakończenia projektu.  

5. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę w 
terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 
4, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
 

7. Oferta wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy 

 

§ 3 

1.  Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się w sposób następujący:  

a) rozpoczęcie  –   z dniem podpisania umowy, 

b) realizacja zadań określonych w §1 pkt 2.1 od momentu podpisania umowy  do 

31.10.2014, przy czym termin uruchomienia usługi stałego dostępu do Internetu dla 

zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych 

Zamawiającemu  nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Sieci, a usługa stałego dostępu do Internetu będzie realizowana 

przez cały okres realizacji projektu. 

c) realizacja zadań określonych w §1 pkt 2.2– 30 dni od daty podpisania umowy, 

d) ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy  – 31.10.2014 

2. Terminy określone w ust.1 mogą ulec zmianie zgodnie z §9 ust. 2 lit. a Umowy. 

§ 4 

1. Za  wykonanie  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci  

Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 

− netto - ……………....……. zł 
(słownie ..................................................................................................................……..), 

− podatek VAT  ………..……..……. zł 
(słownie …..............................................................................................................……..), 

− brutto - ……………….……. zł 
 (słownie ……………..............................................................................................……..), 
 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie składać się z następujących części: 

 

Część 1 – realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego , w tym wykonanie portalu 

internetowego – ……………………  PLN brutto wraz z należnym podatkiem VAT:……………….. 

a) zapłata będzie odbywała się na podstawie faktur częściowych wystawionych w 

równych częściach za okresy kwartalne. Płatność w tym zakresie reguluje 

harmonogram rzeczowo – finansowy z aplikacji projektowej, 

b) Pierwsza płatność nastąpi po zakończeniu pierwszego kwartału po podpisaniu umowy, 

ostatnia zgodnie z terminem zakończenia projektu, tj. określonym w par.3 pkt 1).  
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 Część 2 –dostawa , zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego– 

 ………………….      PLN brutto, w tym należny podatek VAT: 

a) zapłata za wykonanie dostawy w ramach realizacji Projektu odbędzie się na podstawie 

faktury wystawionej po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu i uruchomieniu 

komputerów w jednostkach podległych oraz u beneficjentów indywidualnych,  

b) podstawę do wystawienia faktury za wykonanie dostawy objętej umową stanowi 

zaakceptowany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy opracowany w 

terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu usługi. Protokół zdawczo-odbiorczy 

powinien zawierać załącznik – bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego  i Wykonawcę oraz dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy.  

 

3. Każdorazowo Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 

dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT. Odbiorcą faktury jest Gmina 

Wiślica, która jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Wszelkie płatności należne Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy będą dokonywane na 

rachunek bankowy w Banku ………………………………… o nr ………………………………………………… 

 

§ 5 

1. Bieżąca współpraca  Stron na etapie realizacji umowy: 

ze strony Zamawiającego do kontaktów wyznaczony zostaje ………………….., 

ze strony Wykonawcy do kontaktów wyznaczony zostaje ……………………… 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Odbiór wykonanych etapów projektu. 

2. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Wykonawcy. Zapłata faktur Wykonawcy za 

realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia- zgodnie z § 4 

3. Zapewnienie zasilania wszystkich urządzeń stanowiących części infrastruktury 

teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji Projektu. 

4. Zapewnienie wszystkich koniecznych zgód, pozwoleń oraz uzgodnień administracyjnych, 

nie należących do zadań wykonawcy. 

5. Zapewnienie instalacji sieci lokalnych (LAN lub WLAN) oraz sieci zasilania w 230V w 

jednostkach podległych, nie należących do zadań Wykonawcy. 

§ 7 

Strony postanawiają o następujących karach umownych: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
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- 10 % łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność. 
- 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1  za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu prac określonych w §3 ust. 1. 
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy: 
- 10 % łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni 

 
§ 8 

1. W razie wystąpienia 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 takim przypadku wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie  

następuje po upływie 3 dni licząc od daty otrzymania pisma o odstąpieniu. 

 

§ 9 

1.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: 

a) zmiany terminu wykonania, w przypadku: 

− zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, działania siły wyższej) wykonanie umowy w 

terminie, o którym mowa w §3 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub 

zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, 

potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

− gdy zajdzie konieczność zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp, 

b) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi 
wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie 
przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod 
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warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, co Wykonawca 
musi pisemnie udokumentować.  

c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i 
usług (VAT), 

d) zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

e) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

f) innych postanowień za porozumieniem stron. 
3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z 

opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

        1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy,  

        2) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów,   

        3) zmiana danych teleadresowych Stron.  

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony 

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w kwocie ……………. (słownie: ………………………………………………… ) 
stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
w postaci ……………………… 
4. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz rękojmi za wady. 
5. Udzielona gwarancja musi zawierać zobowiązanie gwaranta „do zapłacenia kwoty do 
wysokości gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania zapłaty wystawionego 
przez Zamawiającego i nie może zawierać klauzuli o nieodwołalności. 
6. Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonany - podpisania Protokołu Odbioru  bez zastrzeżeń, 
rozliczenia Wykonawcy - 70% kwoty zabezpieczenia (kwota ………………… zł). 
8. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia (kwota………………. zł), pozostawione zostanie na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 
dniu po upływie 5 letniego okresu rękojmi za wady, licząc od dnia podpisania Protokołu 
Odbioru  bez zastrzeżeń. 
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9. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu, na jaki zostało wniesione 
zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej 
formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem. 
10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego. 
11.W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na 
usunięcie wad i usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej ze środków 
wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

§ 11 

1. Niniejsza umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami i uchyla wszelkie 

poprzedzające je umowy, porozumienia i uzgodnienia, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu 

umowy.  

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, 

z podpisami poświadczonymi notarialnie, pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.Treść zawartej Umowy jest jawna. Wyłączenie jawności co do poszczególnych zapisów 

Umowy może wynikać wyłącznie z obowiązującego prawa. 

5. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego.  

6. Postanowienia umowy niniejszej mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich 

za nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.  

7. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą umową, których strony nie będą mogły  

rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo według miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

8.Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch egz. z  czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy. 

 

Lista załączników: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu (załącznik nr 7 do Siwz)  

2. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

............................................... 
     (pieczęć wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB, 
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na wybór Operatora Wykonawczego i dostawcy 

sprzętu komputerowego w ramach wykonawcy Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” w 

oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności  gospodarki, - Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

 

LP. 

      

Imię                        

i nazwisko 

 

 

Kwalifikacje zawodowe 

(dokumenty, certyfikaty, 

uprawnienia, dyplomy itp.) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Wykształcenie  

i szkolenia  

niezbędne do 

wykonania 

zamówienia 

Doświadczenie *Informacja                 

o podstawie                                                 

do dysponowania osobami

1.  

 

     

2.  

 

     

…  

 

     

* Oświadczamy, Ŝe: 
a)   Dysponujemy osobami wymienionymi w pozycji .......................... wykazu  
     (w tabeli podać  np.: umowa o pracę, umowa – zlecenie, itd) 
 
b)   Polegając na zasobach innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będziemy dysponować 
osobami wymienionymi w pozycji ....................... wykazu i w tym celu załączamy do oferty pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów  
 

c) osoby wymienione w powyŜszym Wykazie osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia-wymienione w pkt. 6.2. w tabeli L.P.3 SIWZ. 
 

.................................. data..............................                                                               ............................................. 

               Podpis i pieczątka osoby /osób 

uprawnionych do występowania/ 

składania oświadczeń w imieniu wykonawcy 
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         Załącznik  nr 7 do SIWZ 

 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie sprz ętu 

 
1. Informacje ogólne 

 

 Niniejsza specyfikacja określa wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie 
dostawy zestawów komputerowych  w ramach projektu „Eliminacja wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Wi ślica”  

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: 
- zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje na oprogramowanie powinny 
zapewnić Zamawiającemu moŜliwość wielokrotnego uŜyczania sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem jednostkom podległym i beneficjentom, o ile jest to wymagane przez 
producentów oprogramowania),  
- dostawą i instalacją sprzętu obejmującego: jednostkę centralną, monitor, klawiaturę 
 i myszkę w docelowym miejscu eksploatacji (w jednostkach podległych oraz w 
gospodarstwach domowych uczestników projektu). 
- oznakowaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy 
WdraŜającej zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013” 
- świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na 
warunkach określonych w niniejszej specyfikacji 
- przeprowadzeniem jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w ostatnim kwartale 
realizacji projektu, obejmującej diagnostykę sprzętu i oprogramowania, wymianę zuŜytych 
podzespołów, w szczególności klawiatur i mysz 
 
Realizacja powyŜszego zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
 

2. W ramach realizacji zamówienia: 
 

W ramach realizacji zamówienia zostanie dostarczone 174 sztuk  zestawów komputerowych z 
monitorami, klawiaturami i myszkami oraz oprogramowaniem. Ze względu na róŜnice w wykorzystaniu 
sprzętu komputerowego przez uŜytkowników indywidualnych oraz przez jednostki podległe Gminie, 
zestawy komputerowe zostały podzielone na dwa typy: model A  (komputer i monitor) - 80 sztuk dla 
uŜytkowników indywidualnych oraz model B  (komputer i monitor) - 94 sztuki  dla uŜytkowników 
instytucjonalnych. Zestawy komputerowe po dostawie, zostaną uruchomione i podłączone do 
Internetu w wyznaczonych gospodarstwach domowych i jednostkach podległych na terenie Gminy 
Wiślica. Wykonawca musi przeprowadzić w kaŜdym z 80 gospodarstw domowych instruktaŜ 
stanowiskowy ( instrukcja obsługi ) dotyczący dostarczonych zestawów komputerowych. Dostarczone 
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zestawy komputerowe i monitory mają być objęte co najmniej 5-letnią gwarancją (równą okresowi 
rękojmi) z czasem reakcji maksymalnie 24 h od momentu zgłoszenia usterki - w następny dzień 
roboczy- na miejscu bezpośrednio u klienta (on site). Do napraw gwarancyjnych mają być 
wykorzystywane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niŜ parametry wymienianych 
elementów. 

 

Wymagania ogólne stawiane wszystkim urz ądzeniom informatycznym : 

 

• Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

• Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach 
fabrycznych, 

• Do kaŜdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w 

formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim. 

• Do kaŜdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umoŜliwiających 

odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.  

• Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z niezbędnym okablowaniem zasilającym i 

transmisyjnym. 

 

Wymagane podstawowe parametry stawiane zamawianym z estawom komputerowym  wraz z 
podstawowym oprogramowaniem (komputery stacjonarne,  monitory, klawiatury i mysz) z 
przeznaczeniem dla beneficjentów prywatnych (w tym 26 beneficjentów niepełnosprawnych  
np. słabo widz ących): 80 kompletów  

 

Komputer stacjonarny  przeznaczony do zapewnienia beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do 
sieci Internet, dedykowany do obsługi aplikacji biurowych, grafiki prezentacyjnej i multimediów  
Nazwa atrybutu Wymagane 
Wydajność Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy 

rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 powinien osiągać w teście wydajności 
SYSMark2012 Office Productivity wynik min. 130 pkt oraz SYSMark2012 
System Management wynik min. 125 pkt. Wydruk szczegółowego raport z 
przeprowadzonych testów naleŜy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza 
potwierdzenie spełnienia warunków wydajnościowych dla oferowanego 
komputera wydrukiem ze strony http://bapco.com/results#SYSmark-2012  

Pamięć min. 4GB pamięci operacyjnej (moŜliwość rozbudowy do min. 32GB pamięci) 
min. 500GB pamięci masowej SATA 

Grafika Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy 
rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 powinien osiągać w teście wydajności 
SYSMark2012 3D Modeling wynik min wynik co najmniej 130 pkt. Wydruk 
szczegółowego raport z przeprowadzonych testów naleŜy dołączyć do oferty. 
Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia warunku wydajności dla 
oferowanego komputera wydrukiem ze strony 
http://bapco.com/results#SYSmark-2012 

Napędy wbudowane Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 
Czytnik kart multimedialnych 

Funkcjonalność BIOS Zgodność ze specyfikacją UEFl  

Funkcjonalność 
obudowy 

- minimalna ilość wnęk. 1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” wewnętrzne 
- zasilacz o mocy min. 280W i skuteczności min. 90%, 
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Oprogramowanie - System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu 
lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego 
mechanizmy, bez uŜycia dodatkowych aplikacji: 

• MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 
z moŜliwością wyboru instalowanych poprawek; 

• MoŜliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu; 

• Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 
muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 
nazwy strony serwera WWW; 

• Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
• Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

• Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

• Wsparcie dla większości powszechnie uŜywanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi) 

• Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŜności 
od sieci, do której podłączony jest komputer 

• Interfejs uŜytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem uŜytkownika interaktywna część pulpitu 
słuŜącą do uruchamiania aplikacji, które uŜytkownik moŜe dowolnie 
wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

• Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
uŜytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony 
kont uŜytkowników. 

• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
róŜnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez uŜytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych. 

• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych. 

• Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z 
wbudowanym modułem „uczenia się” pisma uŜytkownika – obsługa 
języka polskiego. 

• Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 
uŜytkownika. 

• Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

• Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
• MoŜliwość przystosowania stanowiska dla 26 osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących); 
• WdraŜanie IPSEC oparte na politykach – wdraŜanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny; 

• Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

• System posiada narzędzia słuŜące do administracji, do wykonywania 
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów 
z ustawień polityk; 

• Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – moŜliwość 
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uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
• Wsparcie dla JScript i VBScript – moŜliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 
• Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
• Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na 

dysku dla uŜytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

• Zarządzanie kontami uŜytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

• Udostępnianie modemu; 
• Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z moŜliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

• MoŜliwość przywracania plików systemowych; 
• System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

• MoŜliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy uŜyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu). 

• Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być 
równowaŜny co najwyŜej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801; 
preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla uŜytkownika końcowego); 

• Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 
8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej 
przez 5 lat od chwili zakupu 

- Pakiet biurowy zawierający min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor 
prezentacji oraz program do tworzenia i zarządzania bazami danych.  

- Pakiet antywirusowy z subskrypcją baz szczepionek na okres min.2 lat 
Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać: 

- moŜliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej w 
postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do załoŜenia kłódki) 

Wymagania dodatkowe Zintegrowane w obudowie min.: 
- Porty USB min.: 8 gniazd, w tym co najmniej 2 w standardzie USB 3.0, oraz 2 
z przodu obudowy 
- Złącza video  min.: 1x D-Sub oraz 1 złącze cyfrowe (np. DisplayPort lub DVI 
lub HDMI) 
- Porty audio: z tyłu obudowy: wejście i wyjście liniowe, z przodu obudowy: 
wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon 
- Ethernet  
- Zintegrowane na płycie wolne sloty: min. 1 złącze PCI Express x16,  1 złącze 
PCI Express x1 
- Klawiatura w układzie polski programisty, Mysz laserowa z dwoma klawiszami 
oraz rolką (scroll) 
- zestaw płyt umoŜliwiający przywrócenie zainstalowanego systemu 
operacyjnego  

Certyfikaty i standardy - EnergyStar 5.0   
- Deklaracja zgodności CE 

Wsparcie techniczne 
producenta 

- MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 
- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera 
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Monitor 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 18,5” 
Rozdzielczość  min. 1366 x 768  
Podświetlenie LED 
Złącze  min.: D-Sub oraz 1 złącze cyfrowe (np. DisplayPort lub DVI lub HDMI) 
Inne Głośniki stereo 
Certyfikaty i standardy - Energy Star 5.0  

- Deklaracja zgodności CE  
Akcesoria 

Listwa zasilająca Liczba gniazd wyjściowych: min. 5 szt., długość przewodu zasilającego: 1,8 
metra, moŜliwość montaŜu na ścianie 

Gwarancja 
Kompletny zestaw 
 

5 lat gwarancji świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu 
- czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego 
- w przypadku awarii komputerowych dysków twardych - dysk uszkodzony 
pozostaje u Zamawiającego  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wymagane podstawowe parametry stawiane zamawianym z estawom komputerowym  wraz z 
podstawowym oprogramowaniem (komputery stacjonarne,  monitory, klawiatury i mysz) z 
przeznaczeniem dla jednostek podległych beneficjent owi – 94 komplety  

                             

Komputer stacjonarny  przeznaczony do zapewnienia jednostkom podległym zamawiającemu dostępu 
do sieci Internet, dedykowany do obsługi aplikacji biurowych, poczty elektronicznej, grafiki prezentacyjnej,  
multimediów i nauczania na odległość 
Nazwa atrybutu Wymagane 
Wydajność Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy 

rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 powinien osiągać w teście wydajności 
SYSMark2012 Office Productivity wynik min. 130 pkt oraz SYSMark2012 
System Management wynik min. 125 pkt. Wydruk szczegółowego raport z 
przeprowadzonych testów naleŜy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza 
potwierdzenie spełnienia warunków wydajnościowych dla oferowanego 
komputera wydrukiem ze strony http://bapco.com/results#SYSmark-2012  

Pamięć min. 4GB pamięci operacyjnej (moŜliwość rozbudowy do min. 32GB pamięci) 
min. 500GB pamięci masowej SATA 

Grafika Komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy 
rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 powinien osiągać w teście wydajności 
SYSMark2012 3D Modeling wynik min wynik co najmniej 130 pkt. Wydruk 
szczegółowego raport z przeprowadzonych testów n                
aleŜy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia 
warunku wydajności dla oferowanego komputera wydrukiem ze strony 
http://bapco.com/results#SYSmark-2012 

Napędy wbudowane Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 
Czytnik kart multimedialnych 

Funkcjonalność BIOS Zgodność ze specyfikacją UEFl  

Funkcjonalność 
obudowy 

- minimalna ilość wnęk. 1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” wewnętrzne 
- zasilacz o mocy min. 280W i skuteczności min. 90%, 

Oprogramowanie - System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu 
lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego 
mechanizmy, bez uŜycia dodatkowych aplikacji: 

• MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 
z moŜliwością wyboru instalowanych poprawek; 

• MoŜliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu; 
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• Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 
muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 
nazwy strony serwera WWW; 

• Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
• Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

• Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

• Wsparcie dla większości powszechnie uŜywanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi) 

• Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŜności 
od sieci, do której podłączony jest komputer 

• Interfejs uŜytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem uŜytkownika interaktywna część pulpitu 
słuŜącą do uruchamiania aplikacji, które uŜytkownik moŜe dowolnie 
wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

• Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
uŜytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony 
kont uŜytkowników. 

• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
róŜnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez uŜytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych. 

• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych. 

• Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z 
wbudowanym modułem „uczenia się” pisma uŜytkownika – obsługa 
języka polskiego. 

• Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 
uŜytkownika. 

• Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

• Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
• WdraŜanie IPSEC oparte na politykach – wdraŜanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny; 

• Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

• System posiada narzędzia słuŜące do administracji, do wykonywania 
kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów 
z ustawień polityk; 

• Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 – moŜliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

• Wsparcie dla JScript i VBScript – moŜliwość uruchamiania interpretera 
poleceń; 

• Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
• Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na 

dysku dla uŜytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

• Zarządzanie kontami uŜytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi 
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
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• Udostępnianie modemu; 
• Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z moŜliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

• MoŜliwość przywracania plików systemowych; 
• System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

• MoŜliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy uŜyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu). 

• Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być 
równowaŜny co najwyŜej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801; 
preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla uŜytkownika końcowego); 

• Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 
8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej 
przez 5 lat od chwili zakupu 

- Pakiet biurowy zawierający min. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor 
prezentacji oraz program do tworzenia i zarządzania bazami danych.  

- Pakiet antywirusowy z subskrypcją baz szczepionek na okres min.2 lat 
Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać: 

- moŜliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej w 
postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do załoŜenia kłódki) 

Wymagania dodatkowe Zintegrowane w obudowie min.: 
- Porty USB min.: 8 gniazd, w tym co najmniej 2 w standardzie USB 3.0, oraz 2 
z przodu obudowy 
- Złącza video min.: 1x D-Sub oraz 1 złącze cyfrowe (np. DisplayPort lub DVI 
lub HDMI) 
- Porty audio: z tyłu obudowy: wejście i wyjście liniowe, z przodu obudowy: 
wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon 
- Gigabit Ethernet, 
Zintegrowane na płycie wolne sloty: min. 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze 
PCI Express x1 
Klawiatura w układzie polski programisty, Mysz laserowa z dwoma klawiszami 
oraz rolką (scroll) 
- zestaw płyt umoŜliwiający przywrócenie zainstalowanego systemu 
operacyjnego  

Certyfikaty i standardy - EnergyStar 5.0   
- Deklaracja zgodności CE 

Wsparcie techniczne 
producenta 

- MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u 
producenta lub jego przedstawiciela. 
- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera 

Monitor 
Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 18,5” 
Rozdzielczość  min. 1366 x 768  
Podświetlenie LED 
Złącze  min.: D-Sub oraz 1 złącze cyfrowe (np. DisplayPort lub DVI lub HDMI) 
Inne Głośniki stereo 
Certyfikaty i standardy - Energy Star 5.0  

- Deklaracja zgodności CE  
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Akcesoria 

Listwa zasilająca Liczba gniazd wyjściowych: min. 5 szt., długość przewodu zasilającego: 1,8 
metra, moŜliwość montaŜu na ścianie 

Gwarancja  
Kompletny zestaw 
 

5 lat gwarancji świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu 
- czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego 
- w przypadku awarii komputerowych dysków twardych - dysk uszkodzony 
pozostaje u Zamawiającego  

 
Wymagania ogólne dotycz ące zainstalowanych urz ądzeń: 

Zamawiający wymaga, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie 

nowym. 

Zamawiający wymaga, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem 

zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaŜy producenta i posiadającym stosowny pakiet usług 

gwarancyjnych kierowanych do uŜytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej:  

Wykonawca musi zapewnić minimum 5 letni okres gwarancji (równą okresowi rękojmi) dla 

dostarczonych: zestawów komputerowych i monitorów. Okres gwarancji liczony będzie od dnia 

odbioru dostawy. Wykonawca musi zapewnić naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym z czasem 

reakcji w następny dzień roboczy na miejscu bezpośrednio u klienta (on site) od momentu zgłoszenia 

usterki. W przypadku dłuŜszego okresu naprawy dopuszcza się dostarczenie sprzętu zastępczego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równowaŜnych innych 

niŜ określone z nazwy w SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. CięŜar 

udowodnienia, Ŝe urządzenia oraz oferowana technologia jest równowaŜna w stosunku do wymogu 

określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia naleŜy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub 

standardów jakościowych. Oznacza to, Ŝe zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równowaŜne”. Wykonawca, który w ofercie 

powoła się na zastosowanie urządzeń równowaŜnych opisanych w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, 

Ŝe oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.                                                                             

 

Adres dostawy: 

Wykonawca dokona dostawy na terenie Gminy Wiślica pod adresy wskazane przez Zamawiającego w 

załączniku do Umowy   
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 
 
 

 
Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej1. 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetarg nieograniczony na: 
Realizację  zadań wykonawcy w ramach Projektu  „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 
Gminie Wiślica”  w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie 
innowacyjności  gospodarki, - Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 
eInclusion 

działając na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , 984, 1047 i 1473) 
 

□ składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów  

(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.): 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

                                                                           .................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)   

 
□ informujemy, Ŝe nie naleŜymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. 

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

                                                                            .................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

                                                           
1 NaleŜy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli 
wszystkich członków tej grupy kapitałowej 

 
 
 
 
 

 

 


