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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJA OCHRONY 6RODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Teiefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bydqoszcz.pl
zwany dalej „ Zamawiajqcym".

Osoba upowazniona do kontaktow:

Matgorzata Nowicka - malqorzata.nowicka(S)wios.bydqoszcz.pl
tel. 52 582-64-66 do 68 wew. 249

2. POST^POWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawq Pzp".

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejsza^ specyfikacja. istotnych warunkow zamowienia, zwana, dalej
,,S!WZ" zastosowanie maja, przepisy ustawy Pzp.

2.3 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
144 000 euro.

2.4 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polsklm.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa.

3.2 Przedmiotem zamowienia jest Dostawa serwerow do obsfugi domeny i uslug Active Directory.

3.3 Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych. Zamawiajqcy nie dopuszcza
skladania ofert wariantowych.

3.4 Wspolny Slownik Zamowien CPV:

48820000-2

3.5 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 4 zestawow serwerow wraz z instalacja^ oraz konflguracja.,
zgodnie z ponizsza, specyfikacja,:

3.5.1 serwer - 4 zestawy:
Parametr

Obudowa

Ptyta g!6wna

Chipset

Opiswyfnagan

Obudowa typu rack o wysoko^ci maks. 2U z mo±liwoSciq inslalacji rnin. 8 dyskow wymienianych ,,na gorqco" wraz z
kompletem wysuwanych szyn urnozliwiajqcych monlaz w szafie typu rack i wysuwanie serwera do celow serwisowych
oraz organizatorem kabli.
Posiadaj^ca zainstalowany czujnik, pofqczony z piytq glowna. serwera, informuja.cy o fakcie otwarcia obudowy ba.dz
niewtasciwego domkni^cia obudowy odpowiednim wpisem w logach systemu.

Plyta g!6wna z mozliwosciq zainstalowania do dw6ch procesor6w wykonuj^cych 64-bitowe JnsJrukcj'e . Ptyta gtowna musi
bye zaprojektowana przez producenta serwera.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
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Procesor

Chipset

Famine RAM

Karta graficzna

Interfejsy
sieciowe

Kontroler
dysk6w

Dyskitwarde

Nap^d
optyczny
Zasilanle

System
operacyjny

Zarzadzanie

Gwarancja

Inne

Zainstalowany minimum jeden procesor osmio-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem.
Wynik wydajnosci procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien wynosic minimum 1 1 500 wg testu
PassMark-CpU Mark

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

Zainstalowane 64 GB pamieci RAM DDR4 Registered typu 2666 MHz w kosciach o pojemnosci 32 GB. Producers!
serwera must oferowac mozliwosc obstugi pamieci RAM serwera o pojemnosci do 768 GB DDR4 2666Mhz.

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamieci osia.gaja.ca rozdzielczosc 1920x1200 przy 60 Hz.

Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T . Mozliwosc konfiguracji NIC Teaming, wsplerana funkcjonalnosc wake-
on-lan oraz Automatic MDI crossover. Interfejsy sieciowe nie mogq zajrnowac zadnego z dost^pnych slot6w PCl-
Express. Mozliwosc wspoldzielonego dostepu do kontrolera zarza.dzajqcego serwerem poprzez jeden z wyzej
wymienionych port6w. Ponadto serwer powinien bye wyposazony w jeden dedykowany port Gigabit Ethernet Base-T na
potrzeby zarzadzania.

Zainstalowany sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajqcy min. 2GB pamieci cache , obsfugujacy konfiguracje poziomow
RAID: 0/1/5/6/10/50/60.

Mozliwosc instalacji dyskow twardych SATA, SAS.SSD.
Zainstalowane 8 dyskow twardych
5sztuk- 1.2TB1000Qobr/min interfejs: SAS 12Gbps.
2 sztuki - 120GB SSD interfejs SATA GGbps o minimalnym wsp6iczynnik DWPD minimum 1

Zainstalowany naped optyczny DVD+/-RW

Minimum dwa redundantne zastlacze o mocy 750 W

Zainstalowany system operacyjny minimum Windows Server 201 6 Standard wraz z 45 licencjami GAL (Client Access
Licence) dla uzytkownikow

Zintegrowany z plyta. gfcwna. serwera, niezalezny od systemu operacyjnego, kontroler zdalnego zarzadzania
urnozliwiajqcy:

zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. pr^dkosci obrotowej wentylatorow, konfiguracji
serwera, )
bezpieczny dost^p poprzez htrn!5
wspieraja^cy protokoty: IPM! 2.0 , DCMI 1 .0, WS-MAN, SMASH-CLP, SNMP v3
przekierowanie konsoli szeregowej; IPMI Serial over LAN ; SSH /Telnet over LAN ; przekierowanie USB
wybor dostepu do serwera poprzez dedykowany port lub port wspoidzielony dla zarzadzania i ruchu
sieciowego
dost?p do watchdog timers
konfiguracje automatycznych powiadomien out-of-band w postaci trapow SNMP, wiadomosci SMTP (email)
autentykacje uzytkownikow: lokalna oraz poprzez bezpieczne polaczenie z AD, LDAP
obsiuga protokolow SSL, SSH, RMCP+, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, LDAP, LDAPS, SMTP, SNMP,
SNTP, VLAN, NTP, Telnet
blokowanie dostepu okreslonych adresow IP oraz portow
zdalne wlqczenie, wyfa,czenie oraz restart serwera
konfigurowanie ustawieii BIOS w tym zmiana has!a administratora oraz opcji Secure Boot
deployment sterownikow systemu operacyjnego

36 miesiecy gwarancji producenta w trybie on-site, NBD tj. naprawa nast^pnego dnia roboczego od momentu zgloszenia
awarii
Firma serwisujqca musi posiadac ISO 9001 :2000 na swiadczenie usiug serwisowych oraz posiadac autoryzacje
producenta serwera

Elernenty, z ktorych zbudowane sa. serwery musza, bye produktami producenta tych serwerow lub bye przez niego
certyfikowane oraz muszq bye obj^te gwarancj^ producenta, potwierdzonq przez oryginalne karty gwarancyjne.
Serwer musi bye wyprodukowany zgodnie z norma. ISO-9001
Serwer musi posiadac deklaracja CE.
Serwer musi bye fabrycznie nowy i pochodzic z oficjalnego kanaiu dystrybucyjnego w Polsce
Dostep do ogotnopolskiej, telefonicznej infolinia/linia techniczna producenta serwera, umozliwiaja.ca po podaniu numeru
seryjnego urzqdzenia weryfikacje: konfiguracji sprz^towej serwera, w tym model i typ dyskow twardych, procesora, NoSc
fabrycznie zainstatowanej pamieci operacyjnej, czasu obowi^zywania i typ udzielonej gwarancji.
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Mozliwosc aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego rnodelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;

W ramach dostawy Wykonawca bedzie zobowia^zany wykonac w siedzibie Zamawiajqcego instalacjf

oraz konfiguracje srodowiska Windows wraz z uruchomieniem i konfiguracja, ustugi PDC (Primary

Domain Controller) i Active Directory. Instalacja bedzie wykonywana w siedzibie zamawiajqcego

przez certyfikowanego inzyniera Microsoft posiadaja.cego tytut Microsoft Certified Professional.

3.5.2 Przeta,cznik sieciowy 48 portowy nie gorszy niz Cisco 3650-48TS-L o parametrach — 1 szt:
Parametr

Obudowa

Hose i typ portow

Typ przelqcznika

Parametry techniczno-wydajnosciowe

Wymagane cechy funkcjonalne

Wymagane obstuglwane protokoly i
standardy

Gwarancja

Opis wymagari/wymaganie

Obudowa typu rack o wysokosc; maks. 1 U. z uchwytami do montazu w szafie typu rack.
Mozliwosc zamoniowania redundantnego zasilacza

48 portow RJ45 w standardzie Gigabit Ethernet (1 0/1 00/1 000)

Przetacznik zarzqdzany, wielowarstwowy - L2

pamiec DRAM; 4 GB
pamiee FLASH; 2 GB
iloscVLAN'6w;4094
iloscwirtualnych interfejsow; 1000
wielko^c Jurnbo Frame: 91 98 bajtow
Przepustowosc : 77,37 Mpps

• obsiuga jakosci uslug QoS
obsfuga multikastow
inspekcjaARP
zarzqdzanie przez strone www
petny duplex

• kontrola wzrostu natezenia ruchu
wbudowany klient i serwer DHCP
1GMP snooping
Obsiuga VLAN
Automatyczne MDI/MD1-X
Zgodny z Jumbo Frames
Statyczna ochrona portu
Listy kontroli dostepu (ACL)
Obsiuga SSH/SSL
Filirowanie BPDU
Wia.zanie adres6w IP-MAC-port
Praca w stosie - stackowalny
Aqreqacja portow

• EEM - embedded event manager
RSPAN - remote switch port
analyzer
MVR - Multicast VLAN
Registration
Voice VLAN
Traceroute warstwy 2
DHCP snooping
Dynamiczna kontrola ARP
Obsiuga private VLAN
Uwierzytelnianie TACACS -t- i
RADIUS

Protoko! STP ijego rozszerzenia: RSTP, MSTP, Per-VLAN RSTP
Protokoty zarza.dzaja.ce: SNMP 1 , RMON 1 , RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,
SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Standardy bezpieczeristwa: UL60950-1, C-UL CAN/CSA 22.2 No.60950-1,
TUV/GS, CB. AS/NZS
60950-1 CE. NOM, COST
Standardy EMC: FCC, EN 55022B. VCCI, AS/NZS 3548, KCC, CE, COST
Protokoly do zarza.dzania VLAN'ami; DTP - Dynamic Trunking Protocol, VTP -
VLAN Trunking Protocol

• Protokofy agregacji port6w; PAgP, LACP
Protoko! TFTP
Protokot NTP
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1q IEEE 802.1s
IEEE 802.1W IEEE 802.1X IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.3U
IEEE 802.3X IEEE 802.3Z

• Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta w Irybie on-site, NBD Ij. naprawa
nastepnego dnia roboczego od momenlu zgloszenia awarii
Dostep do najnowszych aktualizacji oprogramowania na stronie producenta
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Dostep online do bazy wiedzy i narze.dzi

Dostarczony sprzet musi bye nowy i pochodzic bezposrednio od producenta lub od
autoryzowanego sprzedawcy.
Dostarczony sprzet musi bye zgloszony u producenta jako sprzedany do
okrestonego klienta. Nie dopuszczalne jest dostarczenie sprz^tu zarejestrowanego
na innego klienta koricowego.
Dostarczony sprzet musi zostac zakupiony u producenta lub za j'ego zgodq na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Sprzet bedzie posiadaf wazna_ licencje na oprogramowanie i bedzie podlegat
gwarancji producenta.
Dostarczony sprzet bedzie podlegal wsparciu technicznemu producenta zgodnie z
polityka, producenta.
Zamawiaja.cy przed dostawa, sprze.tu zastrzega mozliwosczazqdania od
wykonawcydokumentu od producenta sprzetu potwierdzajacego faktze spelnia
wszystkie wymagania dotyczace jego pochodzenia i iegalnoSci.

3.5.3 Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej nie gorszy niz Cisco A1R-AP18321-E-K9C o parametrach -20
szt:

Parametr Opis wymagan/wymaganie

Parametry techniczno-
wydajn os ciowe

ilosc portow Ethernet: jeden 1 Gb / s Ethernet (RJ-45)
wsparcie dla stadnardu 802.11ac Wave 2
obsluga Multiuser MIMO (MU-MIMO)
zasilanie; poprzez przeiacznik/kontroler z obsiuga. PoE, zewnetrzny zasilacz
funkcjonalnosc kontrolera WIR Cisco Mobility Express, obsluga do 100
urzqdzeri
szybkosc przesylania danych: 1 Gb/s
1 GB pamieci DRAM
256 MB pamieci flash
Zintegrowana antena:

o 2,4 GHz, Zysk 3 dBi, szerokosc wiazki poziomej 360 °
o 5 GHz, Zysk 5 dBi, szerokosc wiazki poziomej 360 °

3x3 MIMO z dwoma strumieniami przestrzennymi
La,czenie maksymainego wspolczynnika (MRC)
Wczesniejsze formowanie wiazki (sprzet obsluguje te funkcje, ale nie jest jeszcze
wla,czony w oprogramowaniu)
Kanafy 20-i 40-MHz
Szybkosci danych PHY do 300 Mb / s
Agregacja pakietow: A-MPDU (Tx / Rx), A-MSDU (Tx / Rx)
802.11 dynamiczny wybor cze.stotliwosci (DPS) (Bin 5)
Wsparcie dla r6znorodnosci zmian cyklicznych (CSD)
Interfejsy zarzqdzania i konfiguracji; oparte o serwis WEB - HTTP/HTTPS, Interfejs
wiersza poleceri: SSH, port szeregowy

Wymagane cechy funkcjonalne

Obstugiwane
szybkosci
transmisji
danych

802.11a: 6. 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mb / s

802.119:1,2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36,48 i 54Mb/s

Szybkosc transmisji 802.11 n (2,4 GHz i 5 GHz):

GI- guard interval =
400ns

Indeks MCS ' GI - guard interval =
-Modulation 800ns
and Coding

Szybkosc Szybkosc Szybkosc Szybkosc
20MHz 40 MHz 20 MHz 40 MHz
(Mb Is} (Mb Is) (Mb Is) (Mb/s)

6.5 13.5 7.2 15
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Wymagane obsiugiwane protokoly i
standardy

1 13 27

2 19,5 40,5

3 26 54

4 39 81

5 52 108

6 58,5 121.5

7 65 135

8 13 : 27

9 26 54

10 39 81

11 52 108

12 78 162

13 104 216

14 117 243

15 130 270

• Bezpieczeristwo:
• UL 60950-1
• CAN / CSA-C22.2 No. 60950-1
« UL 2043
- IEC 60950-1
• EN 60950-1
• Aprobaty radiowe:
« FCC Part 15.247, 15.407
• RSS-210{Kanada)
• EN 300.328, EN 301 .893 (Europa)
• ARIB-STD 33 (Japonia)
- ARIB-STD 66 (Japonia)
- ARIB-STD T71 (Japonia)
• AS / NZS 4268.2003 (Australia i Nowa Zelandia)
- EMI i wrazliwosi (klasa B)
- FCC czesc 15.1071 15. 109
- ICES-003 (Kanada)
• VCCI (Japonia)
• EN 301 .489-1 i -17 (Europa)
• Standard IEEE:
• IEEE802.11a/b/g,IEEE802.11n, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d
- IEEE802.11acDraftS
• Bezpieczeristwo:
- 802.1 1i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA
• 802. 1X
- Zaawansowane standardy szyfrowania (AES
• Typy EAR:

14.4

21.7

28,9

43.3

57,8

65

72.2

14.4

28,9

43.3

57,8

86,7

115.6

130

144.4

30

45

60

90

120

135

150

30

60

90

120

180

240

270

300
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• ProtokoJ Extensible Authentication-Transport Layer Security (EAP-TLS)
° Protokot EAP-Tunneled TLS (TTLS) lub Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
wersja 2 (MSCHAPv2)
« Protected EAP (PEAP) vO lub EAP-MSCHAPv2
• Protokol Extensible Authentication - elastyczne uwierzytelnianie przez bezpieczne iunelowanie
(EAP-FAST)
• Karta typu tokena PEAPvl lub EAP (GTC)
• Modut SAP-Subscriber Identity (SIM)
• Multimedia:
• Wi-Fi Multimedia (WMM " )
• Inny:
• Biuletyn FCC OET-65C
• RSS-102

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta w trybie on-site. NBD tj. naprawa
nast^pnego dnia roboczego od momentu zgloszenia awarii
Dostep do najnowszych aktualizacji oprogramowania na stronie producenta
Dost^p online do bazy wiedzy i narz^dzi

Inne

Dostarczony sprzet rnusi bye nowy i pochodzic bezposrednio od producenta lub od
autoryzowanego sprzedawcy.
Dostarczony sprzet musi bye zgfoszony u producenta jako sprzedany do okreslonego
klienta. Nie dopuszczalne jest dostarczenie sprzetu zarejestrowanego na innego klienta
koricowego.
Dostarczony sprzet musi zostac zakupiony u producenta lub za jego zgoda, na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Sprzet bedzie posiadal wazna_ licencje na oprogramowanie i bedzie podlegal gwarancji
producenta.
Dostarczony sprzet bedzie podlegal wsparciu technicznemu producenta zgodnie z
potityka. producenta.
Zamawiaja,cy przed dostawa_ sprzetu zastrzega mozliwosc zazqdania od wykonawcy
dokumentu od producenta sprzetu potwierdzajqcego faktze spefnia wszystkie
wymagania dotycza.ce jego pochodzenia i legalnosci.

W ramach dostawy Wykonawca skonfiguruje urza_dzenia do pracy w trybie kontrolera sieci
bezprzewodowej do wspolpracy z piecioma punktami dostepowymi w nastepujajsy sposob:
- oddzielne sieci bezprzewodowe dla firmy I gosci d!a pasma 2,4 GHz i 5 GHz
- ww. sieci w konfiguracji zamknietej pracuja^ce z autentykacjq i szyfrowaniem

Wymagania:
Wszystkie czynnosci serwisowe (instalacja, kalibracja) musza^ bye wykonane na nastepuja,cych

zasadach:
1) wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi

w instrukcjach obstugi aparatury oraz dobra. praktykq inzynierska. przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow, zatrudnionych przez wykonawcy na podstawie umowy
o prac$ w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016
poz. 1666t.j.),
wszystkie czynnosci wykonywane przez wykonawcy musza, odpowiadac przepisom
w zakresie bhp i ochrony srodowiska.

2)

celuWszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaiy uzyte ze wzgledow organizacyjnych w
okreslenia norm i parametrow.
Zamawiajg.cy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych.
Dopuszcza si§ oferowanie wyta.cznie fabrycznie nowych urzajdzeh i eiementow, pochodz^cych
bezposrednio od producenta lub autoryzowanego sprzedawcy.
Sprzet bedzie posiadal wazna. licencje na oprogramowanie i bedzie podlegal gwarancji producenta.
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Wykonawca zobowia_zany jest wraz z przedmiotem zamowienia. dostarczyc Zamawiajqcemu
dokumenty (w jezyku polskim) zawieraja.ce specyfikacje technicznq, instrukcje obstugi oraz karte
gwarancyjnq lub dokumenty rownowazne.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaja.cy wyrnaga realizacji zamowienia w terminie maksymalnie 6 tygodni od dnia zawarcia
umowy.

5. WARUNW UDZ1ALU W POSTEPOWANIU

5.1 O udzielenie zamowienia moga. sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy:
5.1.1 nie podlegaja. wykluczeniu z postepowania na podstawie art, 24 ust. .1 oraz art. 24 ust.

5 pkt. 1 I 8 ustawy Pzp,
5.1.2 speiniajq warunki udziatu w postepowaniu dotycza.ce zdolnosci technicznej lub

zawodowej. Wykonawca spefni warunek, jesli wykaze ze:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
nalezycie wykona! lub wykonuje minimum dwa zamowienia polegajqce
na dostarczeniu serwerow wraz z oprogramowaniem i z ich instalacja_
o wartosci minimum 50.000,00 zl brutto kazda.

5.2 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w pkt 5.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia lub jego cz§sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego ia.cza.cych go z nim stosunkow prawnych.

5.2.1 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizuja.c zamowienie, bedzie dysponowa! niezbednymi zasobami
tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaja.c zobowia.zania tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5.2.2. Zamawiajqcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalaja. na wykazanie przez Wykonawcy spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w pkt 5.1.1 niniejszej siwz.

5.2.3 W odniesieniu do warunku doswiadczenia, o ktorym mowa wyzej, Wykonawcy moga.
polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja. uslugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sa. wymagane.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA WART. 24 UST. 1 i UST. 5

6.1 W przedmiotowyrn postepowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy Pzp wykluczy:

6.1.1 wykonawce bedacego osoba. fizyczna., ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) o ktorym mowa w^ art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221,

art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lutn art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,
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d) o ktorym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy 2 dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywaja^cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

6.1.2 wykonawce, jezeli urzedujXcego czlonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego,
wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice
komandytowe] !ub komandytowo-akcyjne] lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 13; Wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny
wyrok sa,du lub ostatecznq decyzje admlnistracyjn^ o zaleganiuz uiszczeniem podatkow,
oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca
dokonat platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqza.ce porozumienie w sprawie
splaty tych naleznosci;

6.1.3 wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajqcego w blajd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria,
zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie
przedstawic wymaganych dokumentow;

6.1.4 wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzaja.ee w W^d zamawiajqcego, mogqce miec istotny wpiyw na decyzje
podejmowane przez zamawiaj^cego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

6.1.5 wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub probowat wpiyna^c na czynnosci
zamawiajqcego lub pozyskac inforrnacje poufne, moga^ce dac mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

6.1.6 wykonawce, ktory brat udzia! w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub
ktorego pracownik, a takze osoba wykonujqca prace na podstawie umowy zlecenia,
o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie uslug, brai udzial w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zakiocenie konkurencji moze bye
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu;

6.1.7 wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maja^ce na celu zaktocenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia, co_
zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomoca, stosownych srodkow dowodowych;

6.1.8 wykonawce beda^cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s^d orzeki zakaz ubiegania
sie o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary;

6.1.9 wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
sie o zamowienia publiczne;

6.1.10 wykonawcow, ktorzy naleza,c do tej same] grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlozyli odrebne oferty, chyba ze
wykazq, ze istnieja^ce miedzy nimi powia.zania nie prowadza. do zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6.2 Dodatkowo, w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiaja.cy przewiduje wykluczenie
Wykonawcy:

6.2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sa,d ukiadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majqtku lub sa.d zarzqdzil likwidacje jego maja.tku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub ktorego upadiosc
ogtoszono, z wyja^tkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawarl uklad
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sajdu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzit
likwidacje jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadlosciowe.

6.2.2 ktory naruszyt obowi^zki dotycza^ce platnosci podatkow, opiat lub skladek na
ubezpieczenla spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaja^y jest w stanie wykazac za
pomocq stosownych srodkow dowodowych, z wyjajkiem przypadku, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkow, optet lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkarni lub grzywnarni lub
zawarl wia.za.ce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

7. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

7.1 Do oferty kazdy Wykonawca musl doi^czyc aktualne na dzieri skiadania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zata^czniku nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte
w oswiadczeniu beda_ stanowic wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania.

7.2 W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie, o ktorym
mowa w pkt 7.1 niniejszej SIWZ sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaja_cych si§
o zamowienie.

7.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamiesci
informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 7,1 niniejszej SIWZ.

7.4 Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich
zasoby - warunkow udziaiu w postepowaniu sklada takze oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt
7.1 niniejszej specyfikacji dotycza.ce tych podmiotow.

7.5 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow, musi udowodnic
Zamawiaja.cemu, iz realizuja^c zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajap zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

7.6 Zarnawiajqcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostaia
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni aktualnych na
dzieh zlozenia nastepuja_cych oswiadczeh lub dokumentow:

7.6.1 wykaz dostaw (sporzqdzony wg wzoru przeslanego przez Zamawiaja,cego) wykonanych,
a w przypadku swiadczeh okresowych lub cia.gtych rowniez wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upfywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania
i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaiy wykonane, oraz zal̂ czeniem dowodow
okreslaj^cych czy te dostawy zostafy wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy czym
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dowodami, o ktorych mowa, 53 referencje bajdz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczeri okresowych lub
ciqglych 33 wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy;
w przypadku swiadczeri okresowych lub cia^glych nadal wykonywanych referencje ba^dz
inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie
wczesniej niz 3 miesia^ce przed uplywem terminu skladania ofert,

7.6.2 zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja^ce, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkow lub inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce
przed upiywem terminu skladania ofert;

7.6.3 zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeh
Spoiecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajqcego, ±e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, iub inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych piatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem
terminu skladania ofert;

7.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp (wzor stanowi zaiqcznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaklocenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

7.8 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja, przepisy rozporza.dzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zajdac
Zamawiafecy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga. bye sktadane (Dz. U. 2016
r, poz. 1126).

7.9 Inne dokumenty, ktore nalezy dolqczycdo oferty:

7.9.1 Formularz oferty - wzor stanowi zal^cznik nr 1 do siwz;

7.9.2 Peinomocnictwo nalezy dola.czyc do oferty, w przypadku, gdy;

7.9.2.1 oferta zostala podpisana przez osobe reprezentujqcq Wykonawcy,

7.9.2.2 oferta zostala podpisana przez jednego ze wspolnikow spoiki cywilnej.
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W przypadku, gdy oferta ziozona przez wspolnikow spolki cywilnej,
podpisana zostanie przez wszystklch wspolnikow spotki,
petnomocnictwo nie jest wymagane,

7.9.2.3 Wykonawcy wspolnie ubiegaja_cy sie o udzielenie zamowienia (np.
czlonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie 2 art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy
ustanawiaja^ PeJnomocnika do reprezentowania ich w postepowanlu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Pefnomocnictwo winno bye ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez notariusza;

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

7.10 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w punktach 7.6.2 - 7.6.3 - sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktoryrn ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaja.ce odpowiednio, ze:

7.10.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terrninu skladania ofert,

7.10.2 nie zaiega z opiacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoieczne lub
zdrowotne albo ze zawari porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskai przewidziane prawem zwolnienie, odroczenle lub rozlozenie na raty
zalegiych ptatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego
organu uzyskaf przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed upfywem terminu
skladania ofert;

7.11 Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa
w pkt 7.10, zastepuje sie je dokumentern zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument miai dotyczyc, zlozone przed notariuszem lub przed organem sqdowym,
administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby -
terminy okreslone w tym punkcie rnajq odpowiednie zastosowanie.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ ZAMAWiAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE
OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE| Z WYKONAWCAMI

8.1 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy moga,
przekazywac pisemnie, pocztq elektroniczna^ na adres; malqor2ata.nowicka@wios.bydqoszcz.pl
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lub sekretariat(5)wios.bvdqoszcz.p! lub w formie faksu na nr 52 582-64-69, z wyja.tkiem oferty
oraz oswiadczeri i dokumentow wymienionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (rowniez
w przypadku ich zlozenia w wynlku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.).
Kazda ze stron na zajdanie drugiej potwierdza niezwfocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lubfaksowej.

8.2 Postepowanie oznaczone jest nazw^ ,,Dostawa serwerow do obsfugi domeny i uslug Active
Directory".

8.3 Znak: W1OS-SSZP.272.24.2018.
8.4 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sie na powyzsze

oznaczenie.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiaja^cy nie wymaga wniesienia wadium.

10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowia.zany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu jej zawarcia w wysokosci 5%
ceny calkowite] brutto podanej w ofercie.

10.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy pokryciu roszczeh ztytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

10.3 Zabezpieczenie moze bye wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepuja^cych formach:

10.3.2 pieniadzu,
10.3.3 poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-

kredytowe]
10.3.4 z tym, ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni^znym,
10.3.5 gwarancjach bankowych,
10.3.6 gwarancjach ubezpieczeniowych,
10.3.7 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiprczosci.
10.4 Jesli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajqcy przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym.
10.5 Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze

bank/ubezpieczyciel/por^czyciel zaptaci na rzecz Zamawiajqcego, w terminie maksymalnie 30
dni od pisemnego zqdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiaja,cego, bez
odwolania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia, czy wezwanie Zamawiaja^cego jest uzasadnione czy nie.

10.6 W przypadku, gdy Zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pieniqdz, Zarnawiajqcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

10.7 Zamawiaja,cy zwroci Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

11. TERMINZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy b§dq zwia,zani oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiaLzania oferta, rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w punkcie 13.2 SIWZ.
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12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

12.1 Oferty oraz oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 7 niniejszej SIWZ (rowniez
w przypadku Ich ziozenia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)
nalezy skladac wyla_cznie w formie pisemnej.

12.2 Oferte nalezy sporzqdzic w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze, maszynie lub
pismem odrecznym. Wymagane specyfikacjq dokumenty lub oswiadczenia sporza.dzone w
jezyku obcym powinny bye ztozone wraz z tfumaczeniem na jezyk polski.

12.3 Formularz oferty oraz dokumenty !ub oswiadczenia sporza.dzane przez Wykonawcy powinny bye
podpisane przez osoby upowaznione do skladania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy.
W przypadku, gdy oferte podpisuja, osoby, ktorych upowaznienie do reprezentacji nie wynika z
dokumentow rejestrowych (ewidencyjnych), wymaga sie, aby Wykonawca dofqczyt do oferty
oryginal pelnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopie poswiadczonq przez notariusza,

12.4 Podpisy zlozone przez Wykonawce w ofercie oraz w zaiqczonych do niej oswiadczeniach
i dokumentach, powinny umozliwic identyfikacje osoby skiadajqcej podpis (muszq bye czytelne
lub opatrzone pieczeciq imiennaj.

12.5 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.

12.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca nanios! poprawki byty parafowane
przez osobe podpisujqca, oferte.

12.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

12.8 Wykonawca powinien umiescic oryginal oferty wraz z wymaganymi dokumentami wjednym,
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu zaadresowanym
i oznakowanyrn w nastepuja_cy sposob:

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Oferta na Dostawa serwerow do obsfugi domeny
i usfug Active Directory,

nr WIOS~SSZP.272.24.2018
nie otwierac przed 12.09.2018 r. godz. 12.30

Na kopercie nalezy podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiaj^cemu po terminie.

12.9 Tajemnica przedsiebiorstwa

12.9.1 Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne 33 jawne i podlegaja, udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyja^tkiem informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pozn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania
ofert zastrzegf, ze nie mogq one bye udostepniane oraz wykazai, iz zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa.
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12.9.2 Zamawiaj^cy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly
przez Wykonawc§ zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiebiorstwa" lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementow oferty. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, ktore informacje
stanowi^ tajemnic? przedsiebiorstwa, Zamawiaja^cy uzna, ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia oraz informacje sktadane w trakcie postepowania sq jawne bez

zastrzezeri.

12.9.3 Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp., a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic
beda, tajemnic§ przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawcy bedzie przyslugiwaio prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajqcy uzna za skuteczne
wyla^cznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie
wykaze, iz dane informacje stanowia, tajemnic^ przedsiebiorstwa.

12.10 Zrniana lub wycofanie oferty

12.10.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub ja, wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skladania ofert. Zarowno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagajq formy pisemnej. Zmiany dotycza^ce tresci oferty powinny
bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposob co oferta. Dodatkowo
opakowanie, w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzyc napisem
"ZMIANA".

12.10.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane
I zaadresowane w ten sarn sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie,
w ktoryrn jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyc napisem "WYCOFANIE".

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Oferty nalezy .zbzyc w siedzibie Zamawiaja^cego przy ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
w sekretariacie - pok. nr 22, I pietro.

13.2Termin sktadania ofert uplywa w dniu 12.09.2018 r., godz. 12.00.

13.3 Otwarcie ofert nasta.pl w dniu 12.09.2018 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja^cego przy
ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr33, II pietro.

13.4 Otwarcie ofert jest jawne.

13.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiaja^cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

13.6 Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaja,cy zamiesci na stronie www.wios.bydgoszcz.pl
informacje dotycza.ce:

12.6.1 kwoty, jaka. zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

12.6.2 firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w terminie;
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12.6.3 ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych
w ofertach.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1 Cena oferty oznacza cen§ brutto (zawiera podatek VAT).

14.2 Cen$ oferty wykonawca podaje w zlotych polskich z dokladnoscia^ co do grosza.

14.3 Umowa bedzie zawarta z cen^ wyrazona, wztotych polskich i rozllczana wztotych polskich.

14.4 Wykonawca jest zobowi^zany do uwzglednienia w cenie wszystkich kosztow niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym koszty transportu, dostawy do siedziby
Zamawiaja^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2.

.14.5JezeIi w postepowaniu zfozona bedzie oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania
u Zamawiajqcego obowia.zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i uslug, ktory miaiby obowia.zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajqc oferte, informuje Zamawiaja^cego, ze wybor jego oferty bedzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowia.zku podatkowego, wskazuja^c nazw^ (rodzaj)
towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic do jego powstania, oraz
wskazuja.c ich wartosc bez kwoty podatku.

15. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ^CY BE.DZIE Sl^ KlEROWAt PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy ocenie ofert Zamawiaja,cy bedzie si§ kierowal nastepuja^cymi kryteriami:

1) cena oferty brutto - znaczenie kryterium 60 %

2) okres gwarancji -znaczenie kryterium 40 %

Zostanie wybrana oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji
w oparciu o nastepujqcy algorytm:

O - K1 + K2
gdzie:
O - oferta
K1 ~ liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji

W kryterium cena (K1) punkty zostan^ obliczone zgodnie z nastepujqcym wzorem:

cena oferty najnizszej

liczba punktow oferty ocenianej = x 60% x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium okres gwarancji (K2) punkty zostana^ obliczone zgodnie z nastepuj^cym wzorem:
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liczba punktow oferty ocenianej =

okres gwarancji
oferty ocenianej
(w miesiqcach)

x 4 0 % x 1 0 0

najdluzszy okres gwarancji
sposrod ztozonych ofert

(w miesi^cach)

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami
niniejszej siwz. Jezeli wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce w Formularzu oferty, w miejscu
gdzie nalezy wpisac okres gwarancji, wowczas Zamawiaja^cy uzna, ze okres gwarancji wynosi 36
miesiecy.

16. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPEtNIC W CELU ZAWARCIA UMOWY

16.1 Z Wykonawca,, ktorego oferta zostafa uznana za najkorzystniejsza, w rozumieniu ustawy Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, ktore stanowia_ zafqcznik nr 5
do niniejszej SIWZ.

16.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca beda_cy osob$ fizyczna,
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwym rejestrze
(ewidencji), wymagane bedzie ziozenie pefnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z peJnomocnictwa doiqczonego do oferty.

16.3 W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy, Zamawiajapy bedzie mogt wybrac oferty najkorzystniejsza sposrod
pozostaiych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza.
przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

17.1 Zamawiaja.cy, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowieh
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej:

17.1.1 W przypadku wystapienia zjawisk zwia.zanych z dziataniem sity wyzszej np.
wysta.pienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie
mozna byto przewidziec, w szczegolnosci zagrazaj^cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in. zmiany
zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

17.1.2 W przypadku wystapienia problemow finansowych po stronie Zamawiajqcego
z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
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17.1.3 W przypadku zaprzestanla produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawce
asortymentu, jesll Wykonawca pomimo dolozenia nalezytej starannosci nie mogl
uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

17.1.4 W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiaja_cego od realizacji czesci zamowienia
i zwiqzanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zamowienia,
pod warunkiem wysta^pienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiaja.cy nie mogl
przewidzlec na etapie przygotowania postepowania, a ktore powodujq, ze wykonanie
przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak zmiany terminu
wykonania zamowienia powodowatoby dla Zamawiaja,cego niekorzystne skutki z uwagi
na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwiqzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkow.

17.2 Nie stanowiq istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp w szczegolnosci
zmiany;
17.2.1 danych teleadresowych,
17.2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob reprezentuja,cych strony,
17.2.3 oczywiste omylki pisarskie.

17.3 Zmiany, o ktorych mowa w pkt 16.1 dokonywane beda^ w drodze porozumienia stron w formie
aneksu do umowy.

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

18.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
poniost lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow
ustawy Pzp, przysluguja, srodki ochrony prawnej szczegofowo opisane w art. 179-198g ustawy
Pzp.

18.2 W przedmiotowym postepowantu odwolanie przysluguje wyia_cznie wobec czynnosci:

17.2.1 okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;

17.2.2. wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

17.2.3 odrzucenia oferty odwoiuja_cego;

17.2.4 opisu przedmiotu zamowienia;

17.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.2 Odwofanie wnosi sie do Prezesa Krajowe] izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniaja.cego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.

18.3 Wykonawca wnosza.cy odwolanie przesyla kopie odwolania Zamawiaja^cemu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapoznac sie z jego trescia.
przed uplywem tego terminu.

18.4 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podj^tej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowia.zany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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19. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 I 2 rozporza,dzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E
(ogoine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dale] t,RODO",
informuje, ze:

19.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Plotra Skargi 2,

19.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska
jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod(o)wios.bydqoszcz.pl, tel. 52 582-64-66;

19.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwia,zanym z postepowaniern o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: A/aziva zamowienia: Dostawa serwerow do obslugi domeny i
usiuq Active Directory, nr postepowania: WIOS-SSZP.272.24.2018;

19.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

19.5 Pani/Pana dane osobowe beda, przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 !at od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cafy czas trwania umowy;

19.6 obowia^zek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udziaiem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja. z ustawy Pzp;

19.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

19.8 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotycza.cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo za.dania od administfatora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

19.9 nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa^ prawna^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowaC zmianq wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiant} postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze naruszaC integralnosci protokotu orazjego zata_cznik6w.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodk6w ochrony prawne] lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na watne wzgledy interesu publicznego Unii Eumpejskiej lub panstwa czionkowskiego.
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Zataczniki do S1WZ:

Zal^cznik nr 1 - wzor Formularza oferty
Zaiqcznik nr 2 - wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zafa,cznik nr 3 - wzor oswiadczenia wykonawcy dotyczqcego spelniania warunkow udziaiu

w postepowaniu
ZaJqcznik nr 4 - wzor oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitalowej
Zatqcznik nr 5 - Ogolne Warunki Umowy
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W1OS-SSZP. 272.24.2018
Zala.cznik nr 1 do siwz

FORMULARZOFERTY

Zamawiajsicy: INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Plotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ,,Dostawa serwerow do obslugi domeny i ustug Active Directory"

Nazwa wykonawcy:

Adres:

NIP: e-mail:

telefon: telefaks:

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ..Dostawa serwerow do obslugi
domeny i ustuq Active Directory" oswiadczam/y, ze:

1. sktadam/y ofert? na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowig^uje/my si? do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Og6lnych warunkach urnowy" za kwote:

cena netto zl (slownie: )

podatek VAT zt (slownie: )

cena brutto zl (slownie: }

okres gwarancji:... miesiecy (minimum 36 miesiecy}.

2. Oswiadczam, ze nastepujqce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcorn:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy si§ za zwiqzanych niniejsza. oferta. na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od uplywu terminu skladania ofert.

4. Oswiadczam, ze wypeinitem obowia^zki inforrnacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaiem w celu
ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*



5. Jestem malym/srednim przedsi^blorca; TAK/N1E"

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnlonej
do reprezentacjl Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia^ irniennaj

} rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wy)a_czenie
stosowania obowia.zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** NIEPOTRZEBNESKRE^LlC



Zal^cznik nr 2 do siwz
WIOS-SSZP.272.24.2018

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujqc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawa serwerow do obsJugi

domeny i uslug Active Directory", prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018

Bydgoszcz,

oswiadczam(y), ze:

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.), dalej zwanej ustawq Pzp

2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

~ ~ ^

3. Oswiadczam, ze nastepujqcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sî  w niniejszym

post^powaniu, tj.: ...............................................................................................................

{podac pelnq nazwe/firme, adres, a takze wzaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

podlega/j^ wykluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wienia.

:OsWADCZlNiETXJTYCZACE NAl<TOREGO"ZASOBY

[pOWOtlUJE Sl^ WYKONAWCA:

4. Oswiadczam, ze nastepujqcy/e podmiot/y, bedqcy/e podwykonawcq/ami:

1

2

3

(podac pelnq nazwe/firme, adres, a takze wzaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/a. wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

podpis Wykonawcy lub psoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq i

., dn



Zala_cznik nr 3 do siwz

WIOS-SSZP.272.24.2018

Nazwa 1 adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U, 2017 poz. 1579), dalej zwanej ustawa_ Pzp),

Przystepujqc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawa serwerow do obslugi domeny i

uslug Active Directory", prowadzonego przez INSPEKCJE^ OCHRONY SRODOWISKA WOJEW6DZKI

INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

oswiadczam(y), ze:

,;INFORMACJA"DOtYCZACA WYKONAWCY' "^ T' ~" f
ItJtrt1 -ul •£ tat-

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziafu w post^powaniu okreslone w pkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia.

P'OLEGANIEM NA ZASOBACH lNhJYCH>ODMIOTOW;"

Oswiadczam, ze wcelu wykazania spelniania warunkow udzialu wpostepowaniu, okreslonych przez zamawiajqcego w pkt

5.1.2 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia polegam na zasobach naste.puja.cego/ych podmiotu/6w:

w nastepujacym zakresie:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

, , dnia

(miejscowosc) (podpis)



WIOS-SSZP.272.24.2018 Zalqcznik nr4 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepuj^c do postepowania o udzielenie zamowienie publicznego na ,,Dostawa serwerow
do obstugi domeny i uslug Active Directory", prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY
SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks.
Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:

D nie nalezy do grupy kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien

publicznych zlnnym Wykonawcy, ktory zfozyi odrebna, oferty w przedmiotowyrn postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

D nalezy do grupy kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zarnowien

publicznych z innym Wykonawcy, ktory zlozyl odrebn^ oferte w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

(Nazwy (firmy) Wykonawcow, ktorzy nalezq do tej same] grupy kapitaiowej i zlozyli odr^bne oferty w postepowaniu)

nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat

, dn v

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia,

*Przez grup§ kapitatowq rozumie si§ wszystkich przedsi$biorcdw, ktorzy 53 kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przez jednego przedsi$biorc§, w tym rowniez tego przedsi$hiorc$ - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z
pozn. zm.).



WIOS-SSZP.272.25.2018 zaiacznik nr 5
OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuja_cy nabywa:

1) 4 zestawy serwerow wraz z iristalacja_ oraz konfiguracja.,
2) przela_cznik sieciowy 48 portowy - 1 szt.,
3) punkty dostepowe sieci bezprzewodowe] - 20 szt.,

zwane dale] la_cznie sprzetem, o parametrach technlcznych wymienionych w zal^czniku do
niniejszej umowy.

§2
1. Sprzedawca zobowia.zuje sie dostarczyc przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby

Kupuj^cego w Bydgoszczy przy ul. ks. Piotra Skargi 2 w terminie 6 tygodni od dnia
zawarcia niniejszej umowy.

2. Sprzedawca zobowia_zuje sie w terminie i w miejscu, o ktorych mowa w ust. 1, wykonac
dodatkowo nastepuja^ce obowia_zki:
1) instalacja sprzetu,
2) konfiguracja srodowiska Windows wraz z uruchomieniem i konfiguracja uslugi PDC

(Primary Domain Controller) i Active Directory,
3) konfiguracja urzqdzenia do pracy w trybie kontrolera sieci bezprzewodowej do

wspolpracy z piecioma punktami dostepowymi.
/zgodnie z obowiqzkami zawartymi w siwz/*

3. Sprzedawca zobowia_zuje sie do wykonywania obowia_zkow okreslonych w' ust. 2 na
nastepuja_cych zasadach:
1) wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane przez Sprzedawce zgodnie

z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obslugi sprzetu oraz dobr^ praktyka,
inzynierska^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow,

2} wszystkie czynnosci wykonywane przez Sprzedawce muszq odpowiadac przepisom
w zakresie bhp i ochrony srodowiska,

3) wszystkie niezbedne narzedzia, czesci i materialy do wykonywania obowia_zkow
okreslonych w ust. 2 dostarcza Sprzedawca.

4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i wykonanie obowi^zkow okreslonych
w ust. 1 i 2 zostanie potwierdzone protokolem odbioru podpisanym przez przedstawicieli
stron w dniu jego dostarczenia.

§3
1. Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi .................. zl (siownie:

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowia,zan, o ktorych mowa w §2 ust. 1, 2 i 3 pkt 3,
2) obowia_zuja_cy podatek VAT.

3. Kupuja_cy zobowiqzuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa
w ust. 1, na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokolu odbioru,
o ktorym mowa w §2 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Kupujqcego, przelewem na rachunek bankowy podany
na tej fakturze.

4. Dniem zaplaty bedzie dzieh obcia.zenia rachunku Kupujqcego.
5. Sprzedawca zobowia_zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwiqzanych z wystawiona, dla Kupuja^cego faktury VAT oraz do zaplaty
Kupujqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiern podatku VAT, NIP

§4
1. Sprzedawca wnios! zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, w kwocie: z\e ) w formie

1



2. Kupuja.cy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania niniejszej umowy i
podpisania protokotu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.

§5
1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie - rok

produkcji 2018 - i wolny od wad.
2. Sprzedawca udziela Kupuj^cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytulu rekojmi, gwarancji

dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesiecy. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa
w §2 ust. 4.

§6
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,

Sprzedawca zobowi^zuje si$ do zaplaty na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci
1 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.

2. Sprzedawca zobowia,zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuj^cego kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce ktoregokolwiek z obowia/kow, o ktorych
mowa w §2 ust.1 i 2, z zachowaniem zasad okreslonych w §2 ust. 3.

3. Kupujqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja,cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszajqcq wysokosc kar
umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa
pahstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Kupuj^cy moze odst^pic od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzedawca moze z^dac wyt^cznie zaplaty
naleznej mu z tytulu wykonania czesci umowy.

§8
Zmiany umowy wymagaja^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych umowa^ majq odpowiednie zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie wtasciwego rzeczowo s^du

w Bydgoszczy.
§10

Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dla Kupuj^cego i jeden
dla Sprzedawcy.

"niewlasciwe skreslic

-RADCA PRAWNY
^ • r Bd-ina

Paulina Kida - Lorczak

ds. z h m owieri publicznych

mgr Matedflgata Nowicka


