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CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 1  Tryb udzielenia zamówienia  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do 
wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „dostawę sprzętu sieciowego”. Postępowanie 
prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą.  

 1.1  Słownik 
Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, jest mowa o: 
2.1 ofercie najkorzystniejszej, 
2.2 ofercie częściowej, 
2.3 ofercie wariantowej, 
2.4 wykonawcy, 
2.5 zamawiającym, 
2.6 zamówieniu publicznym 
naleŜy przez to rozumieć pojęcia określone w art. 2 ustawy 

            
 
CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego. Zakres dostawy obejmuje: 
             - Poz. I  – Przełącznik sieciowy  (np.: Cisco WS-C2960CG-8TC-L lub równowaŜny) 
            - Poz. II –  Komplet: przełącznik wraz z zasilaczem UPS (np.: Cisco WS-C2960-48TC-L   
              oraz SmartUPS APC 450 RACK, lub zestaw równowaŜny) 
 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancyjne  został 
określony w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik  nr 2 do siwz. 
a) zamawiający dopuszcza zaoferowanie równowaŜnego przedmiotu zamówienia, 

który posiada minimalne parametry techniczne i programowe zgodne ze 
wskazanymi w kolumnie „2” formularza cenowego. Wykonawca, który powołuje 
się na rozwiązania równowaŜne w stosunku do wskazanego przez zamawiającego 
sprzętu, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązany jest wykazać, Ŝe oferowane 
przez niego dostawy (urządzenia wymienione w załączniku nr 2 do siwz) 
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu wykonawca 
moŜe załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego  
urządzenia, aprobaty techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne 
oferowanego  urządzenia. 

b) Wykonawca jest zobowiązany: 
� w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez 

Zamawiającego – do potwierdzenia tego  zapisem „zgodnie z siwz” 
umieszczonym w kolumnie 2 formularza cenowego - załącznik nr 2 do siwz, 

� w przypadku oferowanego sprzętu równowaŜnego – do podania w kolumnie 
2 załącznika nr 2 do siwz - dokładnego opisu z uwzględnieniem  wszystkich 
wymaganych parametrów, 

� do wskazania w formularzu cenowym w kolumnie 2 typu, modelu, 
producenta oferowanego sprzętu. 

W zakresie asortymentów, Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwał 
handlową (nazwę producenta). Tym samym Zamawiający wskazał minimalny 
dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający 
dopuszcza oferowanie produktów równowaŜnych tj. zaproponowanie produktów 
innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy 
jakościowe, wydajnościowe, uŜytkowe, od produktów wskazanych przez 
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Zamawiającego. 
 

c) Zamawiający wymaga  aby  urządzenie były fabrycznie nowe (tzn. nie uŜywane 
wcześniej), wolne od wad fizycznych i prawnych. 

UWAGA! 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 2 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny 

spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 
1.2 Nazwy i kody określone  we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

         32.42.00.00-3 – urządzenia sieciowe, 
         32.42.80.00-9 – modernizacja sieci, 
         32.41.00.00-0 – lokalne sieci komputerowe. 

 
 1.3 Wszelkie usterki, awarie, reklamacje zgłaszane przez zamawiającego w okresie 

gwarancyjnym usuwane będą w siedzibie zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później 
niŜ w ciągu terminu określonego prze producenta sprzętu komputerowego lub 
oprogramowania od dnia zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczna (email) z 
koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą sama drogą; w przypadku konieczności 
dokonania naprawy trwającej dłuŜej niŜ termin określony terminu określonego prze 
producenta sprzętu komputerowego lub oprogramowania,  w siedzibie zamawiającego 
zostanie zainstalowany równorzędny sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie 
gorszych niŜ wskazane w ofercie. 

1.4 Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania normy bezpieczeństwa PN-EN 
60950:2002 (Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej) oraz być zgodne z 
przepisami dotyczącymi oznaczenia CE w szczególności z art. 9 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204 poz. 2087 ze  zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172). Muszą 
spełniać pozostałe normy określone  w załączniku nr 2 do siwz opisane dla 
poszczególnych pozycji załącznika  

1.5 W przypadku zamierzenia zlecenia wykonania  części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonawca wskazał tę część w 
formularzu oferty. 

1.6 Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami. 
. 

 
2. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności 

2.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy – 40 dni od dnia zawarcia umowy.  
           2.2 Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na 
                 rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę 30 dnia licząc od daty dostawy 
                prawidłowej pod  względem ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy oraz wpływu 
               prawidłowo wystawionej  faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
                  
CZĘŚĆ III ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 
a) osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, 
b) wykonawcy występujący wspólnie, 
c) wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust.1 ustawy  dotyczące: 
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− posiadania uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub 
czynności, 
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
- dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
- sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

d) wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
1.2 Wykonawcy występujący wspólnie:  

 a) winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia, 

b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.   
1.3 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

1.4 Spełnienie warunków wymaganych od wykonawców stwierdzone zostanie na podstawie 
analizy załączonych do oferty dokumentów, określonych w ust. 2 niniejszej części siwz 
jako minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

1.5 Wykonawcy występujący wspólnie będą oceniani łącznie w zakresie warunków 
określonych przez zamawiającego w pkt 1.1 c) niniejszej części siwz, a w przypadku 
warunku określonego w pkt 1.1 d) niniejszej części siwz kaŜdy z wykonawców 
powinien spełniać oddzielnie.  

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

2.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22   ust. 1 ustawy do oferty naleŜy złoŜyć oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 3 do siwz. 

2.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa  art. 24 ust. 1 ustaw do 
oferty naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznik nr 4 do siwz, 

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art.24 
ust. 1 pkt 2 ustawy złoŜone na druku o którym mowa ppkt a). 

2.3 JeŜeli wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia,  w odniesieniu do tych 
podmiotów do oferty naleŜy złoŜyć dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym od wykonawcy określonym w pkt 2.2 niniejszej części siwz. 

2.4 W przypadku kiedy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji części 
zamówienia lecz jedynie udostępni zasoby wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu potwierdzające oddanie wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

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

2.6 W przypadku podmiotów występujących wspólnie naleŜy dołączyć pełnomocnictwo 
upowaŜniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego. 
 

 
CZĘŚĆ IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

1.1 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr Krzysztof Sobieraj, 
e-mail: krzysztof.sobieraj@ukw.edu.pl  

1.2 w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych  Wojciech Watkowski, 
tel./fax (52) 34-19-135, e-mail: wojtek@ukw.edu.pl  

2. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 
2.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania zawiadomienia oraz informacje wykonawca 

i zamawiający zobowiązani są przekazywać pisemnie. 
2.2 Dopuszcza się przekazywanie dokumentów i informacji za pośrednictwem faksu lub 

drogą elektroniczną na adres email, jednak ich treść musi być potwierdzona pisemnie.  
3. Informacje dotyczące modyfikacji treści siwz 

3.1 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niŜ 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, jeśli prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 
zamawiającego nie później niŜ do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3.2 Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
na stronie internetowej www.ukw.edu.pl  - zakładka zamówienia publiczne.  

3.3 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
zmodyfikuje treść siwz. KaŜda wprowadzona zmiana zostanie przekazana niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz i zamieszczona na stronie 
internetowej www.ukw.edu.pl  - zakładka zamówienia publiczne. 

3.4 JeŜeli wprowadzona zmiana treści siwz będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.ukw.edu.pl  - zakładka 
zamówienia publiczne  

3.5 JeŜeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym fakcie wykonawców, 
którym przekazano siwz oraz zamieści informację na stronie internetowej 
www.ukw.edu.pl  - zakładka zamówienia publiczne. 

 
CZĘŚĆ V WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 
 
 
CZĘŚĆ VI  ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY 
 
1. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.1 Oferta składana przez wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku 
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„Formularz oferty” - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz. Wraz z ofertą naleŜy złoŜyć 
dokumenty i oświadczenia wymienione w Części III ust.2 siwz. 

1.2 Ofertę- pod rygorem niewaŜności – naleŜy sporządzić pisemnie w języku polskim, 
trwałą i czytelną techniką na komputerze, ręcznie długopisem itp. Zamawiający nie 
dopuszcza moŜliwości składania ofert w innym języku niŜ polski. 

1.3 W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niŜ 
polski, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów poświadczone przez 
wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

1.4 Osoby uprawnione  do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą złoŜyć podpisy 
na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. 

 
UWAGA  

Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę osoby 

uprawnionej z imienną pieczątką. 
1.5  Zaleca się, aby kaŜda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami 

oraz zaparafowana celem uchronienia oferty przed zdekompletowaniem. 
1.6 Wszelkie zmiany i korekty, przerobienia, przekreślenia, uzupełnienia, nadpisania etc. 

winny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 
1.7 Dokumenty składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
1.8 Pełnomocnictwo – naleŜy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z treści oferty. Winno 

być ono podpisane przez osoby uprawnione  do reprezentowania wykonawcy. 
Dokument pełnomocnictwa naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez 
notariusza. 

1.9 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,  kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

1.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
1.11 Ofertę naleŜy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący: 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 

ul. Chodkiewicza  30, 85-064 Bydgoszcz 

„Dostawa sprzętu sieciowego” 

Nie otwierać przed 09-05-2012 r. godz. 10:15 
1.12 Koperta winna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz  nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
 

2. Opis sposobu  obliczenia ceny   
1.1 Wykonawca określi  w formularzu cenowym- załącznik nr 2 do siwz oraz zapisze w ust. 

1 formularza oferty. 
1.2 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie 

podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy. 
1.3 Cenę oferty naleŜy podać w walucie polskiej, poniewaŜ w takiej walucie dokonywane 

będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie 
za najkorzystniejszą. 

1.4 W formularzu cenowym wykonawca określi wartości poszczególnych wierszy i kolumn 
zgodnie z następującymi wzorami: 

a) wartość netto poszczególnych wierszy formularza cenowego, 
 Wnw=cjnxilość 
 gdzie  
 Wnw – Wartość netto danego wiersza 
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 Cjn – cena jednostkowa netto danej pozycji formularza cenowego 
 Ilość – wymagana ilość danej pozycji formularza cenowego 

b) wartość netto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza cenowego w 
kolumnie „Wartość netto” wpisana w pkt 1.1 formularza oferty,  
c) wartość podatku od towarów i usług wpisana w pkt 1.2 formularza oferty, 
Wsp = Wbo-Wno 

 gdzie  
 Wsp – Wartość podatku od towarów i usług 
 Wbo- Wartość brutto oferty 
 Wno – Wartość netto oferty   

d) wartość brutto  poszczególnych wierszy formularza cenowego 
Wbw=Wnw+SP 

 gdzie  
 Wnw – Wartość netto danego wiersza 
 SP – Właściwa stawka podatku od towarów i usług 

e) wartość brutto oferty stanowi suma poszczególnych wierszy formularza cenowego w 
kolumnie „Wartość brutto”, wpisana w pkt 1.3 formularza oferty. 

  
UWAGA 

Cenę oferty oraz inne wartości naleŜy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 

towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i 

usług Dz. U. Nr 212, poz. 1337) 
1.5 Zamawiający wymaga, aby obliczona w powyŜszy sposób cena obejmowała wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. koszt towaru, dostawy, transportu 
i ubezpieczenia na czas transportu do siedziby zamawiającego oraz wniesienia i 
zainstalowania,   ewentualne upusty zawarte w cenach  jednostkowych.  

1.6W celu złoŜenia odpowiedniej (pełnej) oferty cenowej wykonawcę zobowiązuje się do: 
 a) szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

  b) sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia oraz wszystkich załączników do siwz, 
c) zdobycia wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, które są 
niezbędne do sporządzenia oferty, podpisania umowy i realizacji zamówienia, 

1.7 Zamawiający zamierza ubiegać się o potwierdzenie zamówienia na zakup sprzętu 
komputerowego ze stawką 0% podatku od towarów i usług, wydawanego przez 
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa WyŜszego. Dla porównania ofert wykonawcy 
zobowiązani są zastosować stawkę ogólnie obowiązującą  dla sprzętu sieciowego, tą 
która nie dotyczy zwolnienia. 

 
3. Opis sposobu poprawiania omyłek. 

Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie - omyłki nie budzące wątpliwości bezsporne – powstałe 

w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto 
takie, Ŝe kaŜdy, nie znający sprawy równie łatwo zauwaŜy ją i równie łatwo wskaŜe 
ten sam sposób jej poprawienia; o oczywistości omyłki świadczy więc kilka w/w 
cech, w tym sposób jej powstania – jednak ten sposób powstania musi wynikać 
wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego badania, co oznacza, Ŝe kaŜdy 
powinien wskazać ten sam sposób powstania omyłki,   

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

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
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zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 

Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny to omyłka w przeprowadzaniu rachunków na 
liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która 
dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. JeŜeli charakter 
omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iŜ kaŜdy racjonalnie działający wykonawca, 
który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złoŜyłby ofertę o 
odmiennej (poprawnej) treści, moŜna uznać, iŜ omyłka ma charakter „oczywisty”. Błędem w 
obliczeniu ceny będzie podanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 

 
CZĘŚĆ VII  INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ORAZ TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
1. Miejsce i termin składania ofert 

1.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 
Sekretariat Kanclerza pokój 108. 

1.2 Termin składania ofert upływa dnia 09-05-2012 r. godz. 10:00. W przypadku złoŜenia 
oferty po terminie zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie wykonawcę 
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

1.3 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu 
oferty przed terminem składania ofert określonym w pkt 1.2 niniejszej części. 
Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie 
opisanej zgodnie z zapisem części  VI pkt 1.11 siwz i oznaczonej dodatkowo napisem 
”Zmiana” lub „Wycofanie”. 

2. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert 
2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 09-05-2012 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego  

wskazanej w pkt 1.1 niniejszej części siwz w pokoju nr 105.  
2.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
2.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
2.4 Po otwarciu kopert z ofertami zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

2.5 Informacje, o których mowa w pkt 2.3 i 2.4 niniejszej część i siwz zostaną przekazane 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Termin otwarcia ofert jest pierwszym dniem 
terminu związania ofertą. 

 
CZĘŚĆ VIII OPIS KRYTERIÓW  KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Kryteria wyboru ofert - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium cena 
- 100% 
2. Sposób oceny ofert 

2.1 Zamawiający dokona oceny złoŜonych  ofert zgodnie z wymaganiami siwz 
2.2 Oferta z najniŜszą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym 

wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze 
wzorem: 

                                                                  
                                                               najniŜsza oferowana cena  
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C = ------------------------------- x 100% x 100  
                              cena oferty badanej  

gdzie:  
C - wartość punktowa badanej oferty  
 
2.3 JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, ze zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, wezwie wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia ofert dodatkowych w określonym przez 
zamawiającego terminie. 

2.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zadeklarowane w złoŜonych ofertach. 

 
CZĘŚĆ IX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1.  Udzielenie zamówienia 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy: 
 a) którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie, 
 b) spełniającego wymagania określone w niniejszej siwz, 
 c) który przedstawił najniŜszą cenę a jego oferta uzyskała największą wartość 
punktową 

2.  Zawiadomienie o wyborze oferty  
1.1 Zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 
1 pkt 1 ustawy, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym, 

d) terminie, po upływie którego będzie zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego. 

faksem lub drogą elektroniczną oraz potwierdzi pisemnie. 
1.2 Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zamieści na stronie www.ukw.edu.pl  

zakładka zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń informację o tym : 
a) która oferta uznana została za najkorzystniejszą oraz dane wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, wraz z uzasadnieniem, 
b) adresy i nazwy pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli oferty, 
c) punktację przyznaną poszczególnym ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert oraz 

łączną punktację. 
3. Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą 

3.1 Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 5 dni 
od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną potwierdzonego pisemnie 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem pkt 3.2 niniejszej 
części siwz. 

3.2 Zamawiający zawrze umowę w terminie krótszym niŜ określony w pkt 3.1 niniejszej 
części siwz, jeŜeli 
a) złoŜono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
b) nie odrzucono  Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 

3.3 JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zajdą 
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przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1  ustawy.  
3.4 W przypadku gdy ofertę najkorzystniejszą złoŜy osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą lub spółka cywilna, wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy dostarczyć zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wprowadzenia 
danych  z zaświadczenia do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument 
winien być  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert.  

3.5 W przypadku wykazania w ofercie podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest 
najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć zamawiającemu umowy z 
podwykonawcami jako załączniki do umowy o realizację przedmiotowego zamówienia 
publicznego.  

3.6 W przypadku niedostarczenia umów z podwykonawcami w wyznaczonym terminie 
zamawiający uzna, Ŝe wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.  

3.7 W przypadku wyboru wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed 
podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia/ załączenia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców  

3.8 Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

 
4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – zamawiający 
nie wymaga wniesienia naleŜytego wykonania umowy. 

 
5. UniewaŜnienie postępowania  

Zamawiający uniewaŜni postępowanie tylko w przypadkach określonych art. 93 ust. 1 ustawy.  
 
CZĘŚĆ X ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

  
 Załącznik nr 5 do siwz stanowi wzór umowy, jaką zamawiający zawrze z wykonawcą, który 

złoŜył najkorzystniejsza ofertę. 
 
CZĘŚĆ XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

1.1 Odwołanie  
a) przysługuje  wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
b) w niniejszym postępowaniu przysługuje wobec następujących czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
- odrzucenia oferty odwołującego, 

c) wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie: 
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- 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną informacji o czynności 
zamawiającego stanowiąca podstawę do wniesienia odwołania  (informacji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniach ofert, wykluczeniu wykonawców), 
- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
siwz na stronie www.ukw.edu.pl - zakładka zamówienia publiczne 
- 5 dni od dnia, w którym powzięto przy zachowaniu naleŜytej staranności  moŜna 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
wobec czynności innych niŜ wyŜej określone. 

d) winno zawierać: 
-wskazanie czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, 
- zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
- określenie Ŝądań, 
-wskazanie okoliczności faktycznych i i prawnych uzasadniających wniesienie 
odwołania 

1.2 Wykonawca moŜe poinformować zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami 
ustawy, w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania. Na rozstrzygnięcie 
informacji nie przysługuje odwołanie, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki określone w pkt 
1.1 b) niniejszej siwz oraz art 180 ust 2 pkt 2-4 ustawy. 

 
 
CZĘŚĆ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych. 

1.1 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 
83 ustawy. 

1.2 Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych 
2. Informacja o zawarciu umowy ramowej – zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej. 
3. Informacja o zamówieniach uzupełniających – zamawiający nie przewiduje udzielenia 
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy. 
4. Informacja o aukcji elektronicznej – zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 
5.  Informacja o wysokości zwrotu kosztów w postępowaniu – zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6.  Informacja o wymaganiach związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 
4 ustawy - zamawiający nie zastosował do opisu przedmiotu zamówienia wymagań określonych 
w art. 29 ust. 4 ustawy. 
7.  Sprawy nieuregulowane w siwz  - do spraw nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie 
przepisy ustawy i kodeksu cywilnego 

 
CZEŚĆ XIII ZAŁĄCZNIKI 
              Załącznik nr 1 -  Formularz oferty  

           Załącznik nr 2 -  Formularz cenowy  
           Załącznik nr 3 -  Oświadczenie w związku z art. 22 ust. 1 ustawy  
           Załącznik nr 4  - Oświadczenie w  związku z art. 24 ust. 1 ustawy  
           Załącznik nr 4 A - Oświadczenie  w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2  ( dot. osób fizycznych) 
           Załącznik nr 5  - Projekt umowy  
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Załącznik nr 1do siwz 
FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .............................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………... 

REGON*: …………………................…………………. 

NIP*: …………………………………................…….... 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................ 

ADRES EMAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ......................................... 

*- w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

 

Dostawę sprzętu sieciowego 

1. Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia z : 

1.1 wartość netto ........………………………………………………….....…………….zł  

1.2 podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............……………zł  

1.3 wartość ofertową brutto  
.........................................................................................zł  

słownie  .................................................................................................................................  

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku  

2. Oświadczam(-y)*, Ŝe:  

2.1 zamówienie wykonane zostanie w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.  

 2.2 w kalkulacji ceny ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na 
wykonanie przedmiotu zamówienia z naleŜytą starannością, na warunkach 
określonych w siwz i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2.3 wyraŜam(-y) zgodę na dokonanie zapłaty naleŜności przelewem  30 dnia licząc od 
daty zrealizowania całej dostawy, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru 
sprzętu oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  do Zamawiającego.  

 2.4 jestem/jesteśmy* związany(-i)* niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

 2.5 akceptuję(-my)*, zawarty w załączniku nr 5 projekt umowy i zobowiązuję(-my) się, 
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej 
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

2.6 niniejsza oferta zawiera/ nie zawiera na stronach nr od ......... do ....... informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

2.7 udzielam(-y)* gwarancji jakości na sprzęt, lub potwierdzamy udzielenie gwarancji 
przez producenta, licząc od dnia zrealizowania całej dostawy, potwierdzonej 
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podpisaniem protokołu odbioru sprzętu na okres  

  a) ……………  m-cy dla pozycji I  – przełączniki sieciowe   / gwarancja 
producenta / wykonawcy* 

  b) ……………  m-cy dla pozycji II  - przełączniki sieciowe / gwarancja 
producenta / wykonawcy* 

             c) ……………  m-cy dla pozycji II – urządzenie UPS / gwarancja producenta / 
wykonawcy* 

 

 - w przypadku gwarancji producenta Wykonawca zobowiązuje się do 
przedstawienia Zamawiającemu na piśmie specjalnych poświadczeń 
serwisowych, lub innych oficjalnych dokumentów  / procedur serwisowych 
udostępnianych przez producenta, gwarantujących waŜność umów serwisowych 
i wsparcia technicznego świadczonego Zamawiającemu  (np.: „elektronicznych 
kluczy kontraktów serwisowych”). 

2.8 serwis własny wykonawcy mieści się w .............................................................., tel. 
......................... fax .......................... 

2.9 oferowane urządzenia spełniają wymagania normy bezpieczeństwa PN-EN 
60950:2002(U) i są zgodne z przepisami na oznaczenie CE, 

2.10 usuwanie usterek, awarii, reklamacji zgłaszanych przez zamawiającego w okresie 
gwarancyjnym nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niŜ w terminie jednego dnia 
roboczego  od dnia zgłoszenia faxem,  

2.11 przyjęcie zlecenia potwierdzane będzie faxem, 

2.12 w przypadku konieczności dokonania naprawy trwającej dłuŜej niŜ jeden dzień 
roboczy w siedzibie zamawiającego zostanie zainstalowane równorzędne 
urządzenie zastępcze. 

2.13 Zamówienie zamierzamy zrealizować siłami własnymi / z udziałem 
podwykonawców *. 

2.14 Wykaz części zamówienia których wykonanie powierza się podwykonawcy 

 

L.p  
Nazwa powierzonej części 

1  

2  

3  
 

3. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:  
1...........................................................................................................str. ....  
2...........................................................................................................str. ....  
3...........................................................................................................str. ....  
4...........................................................................................................str. ....  
5...........................................................................................................str. ....  
6...........................................................................................................str. ....  
7...........................................................................................................str. ....  
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4.Sposób reprezentacji :KRS o nr ............................................../*zaświadczenie o wpisie 
do 

ewidencji działalności gospodarczej nr .........................../* pełnomocnictwo* 

5.Osoby uprawnione do reprezentacji wraz z określeniem statusu w firmie (właściciel, 
prezes zarządu, członek zarządu, inny )* 

  a) ..................................................................................... 

 b) ..................................................................................... 

 

............................., dnia .....................   ............................................  

        ( podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)  

 

* niepotrzebne skreślić  

2.15 .Na podstawie art. 83 ust 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 
2004.04.05,   nr 54, poz. 535) Zamawiający moŜe stosować stawkę podatku VAT w 
wysokości 0% do zakupu sprzętu komputerowego (dotyczy dostawy jednostek 
centralnych komputerów, serwerów, monitorów,   zestawów komputerów stacjonarnych, 
drukarek, skanerów, urządzeń do transmisji danych cyfrowych     (w tym koncentratorów i 
switchy sieciowych, routerów i modemów). 

UWAGA: W ofertach naleŜy wpisywać ceny, w których będzie 23% stawka podatku 
VAT. 

 

2.16 .Jesteśmy świadomi, Ŝe po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał 
o   zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku o  towarów i usług (Dz.U. 54/2005, rozdział 4, art. 83.1, pkt 26a). W przypadku 
podpisania z naszą  firmą umowy na dostawę sprzętu zaoferowanego w niniejszej ofercie 
uwzględniliśmy w wystawionej   fakturze 0% stawkę VAT po przedstawieniu przez 
Zamawiającego zaświadczenia potwierdzającego, Ŝe wymieniony w zamówieniu 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego skierowanym do Wykonawcy  sprzęt komputerowy, 
jest przeznaczony dla placówki oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca   2004r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. 54/2005, rozdział 4, art. 83.1, pkt 4.1). 

 

2.17 Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu 
oferty wartość netto wyraŜoną w zł (PLN). Wyłącznie do oceny i porównania ofert 
Zamawiający doliczy kwotę   naleŜnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota 
stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu  zagranicznego braną do oceny i 
porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto,   

   podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.  

• niepotrzebne skreślić  

 

............................., dnia .....................                                   
..................................................................................... 

        (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do siwz 
 
 

FORMULARZ CENOWY – DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO 
 

 
FORMULARZ CENOWY – Dostawa urządzeń: 

 
 
Poz. I  – Przełącznik sieciowy  (np.: Cisco WS-C2960CG-8TC-L lub 
równowaŜny) 
 
Kol. 
III 
 
Poz.  

Kol. IV 
 
Liczba 
sztuk 

Kol.V 
 
Cena netto za 
sztukę 
 

Kol. V 
 
Wartość netto 

Kol. VII 
 
Podatek 
VAT % 

Kol. VIII 
 
Wartość brutto 

1 2     
 
 
 
Kol. I 
 
Urządzenie – parametry minimalne 
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 
 

Kol. II 
 
Urządzenie – parametry oferowane, oraz 
model, typ i producent (dokładne dane) 

a) urządzenie o stałej konfiguracji, 
b) min.  64MB pamięci DRAM oraz 32MB 
pamięci Flash, 
c) obsługa min. 8000 adresów MAC, 
d) obsługa 128 instancji protokołu spanning-
tree, 
e) obsługa protokołu TFTP lub podobnego 
na potrzeby upgrade-ów oprogramowania, 
f) moŜliwość ograniczania dostępu do porty 
per MAC adres (np. funkcjonalność Port 
security), 
g) moŜliwość skonfigurowania tzw. 
autentykacji Web dla klientów których 
urządzenia nie obsługują 802.1x, 
h) wydajność przełączania co najmniej 32 
Gbps oraz przepustowość co najmniej 11 
Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 
i) co najmniej 7 portów Gigabit Ethernet w 
standardzie 10/100/1000BaseT oraz 1 port 
typu combo mogący pracować jako 
10/100/1000BaseT oraz 1000BaseX, ze 
stykiem definiowanym przez SFP. 
Wymagana jest obecność 1 SFP 1000BASE-
T  RJ45 w kaŜdym urządzeniu sieciowym, 
j) automatyczne wykrywanie przeplotu 
(AutoMDIX) na portach miedzianych, 

 



 18 

k) wbudowane narzędzia do diagnozy 
okablowania na portach miedzianych (time 
domain reflector), 
l) obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 
4000 VLAN ID, 
m) obsługa mechanizmów dystrybucji 
informacji o sieciach VLAN pomiędzy 
przełącznikami, 
n) obsługa protokołów sieciowych zgodnie 
ze standardami: 
- IEEE 802.1x z moŜliwością przypisania 
podsieci VLAN, oraz tzw. VLANu 
gościnnego dla klientów których urządzenia 
nie obsługują 802.1x,  
- IEEE 802.1s, 
- IEEE 802.1w, 
- IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 
100BASE-TX,  
- IEEE 802.3ad, 
- IEEE 802.1D, 
- IEEE 802.1p,  
- IEEE 802.1Q,  
- IEEE 802.3 10BASE-T,  
- IEEE 802.3u 100BASE-TX, 
- IEEE 802.3z 1000BASE-X,  
- IEEE 802.3ab 100BASE-T, 
o) mechanizmy związane z zapewnieniem 
jakości usług w sieci: 
- obsługa co najmniej czterech kolejek, 
wyjściowych dla róŜnego rodzaju ruchu, 
- mechanizm automatycznej konfiguracji 
portów do obsługi VoIP, 
- moŜliwość ograniczania pasma dostępnego 
na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps 
dla ruchu wejściowego i wyjściowego, 
p) mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci: 
- dostęp do urządzenia przez konsolę 
szeregową, SSHv2 i SNMPv3, 
- moŜliwość autoryzacji prób logowania do 
urządzenia za pomocą serwerów RADIUS 
lub TACACS+, 
- monitorowanie zapytań i odpowiedzi 
DHCP (tzw. DHCP Snooping), 
- moŜliwość tworzenia portów 
monitorujących, pozwalających na 
kopiowanie na port monitorujący ruchu z 
innego dowolnie wskazanego portu lub sieci 
VLAN z innego przełącznika (tzw. SPAN, 
RSPAN lub równowaŜne), 
- ochrona przed rekonfiguracją struktury 
topologii Spanning Tree spowodowana 



 19 

przez niepowołane i nieautoryzowane 
urządzenie sieciowe, 
- obsługa list kontroli dostępu (ACL) z 
uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów 
TCP/UDP bez spadku wydajności 
urządzenia 
- min. 5 poziomów uprawnień do 
zarządzania urządzeniem (z moŜliwością 
konfiguracji zakresu dostępnych 
funkcjonalności i komend), 
- współpraca z systemami kontroli dostępu 
do sieci typu NAC, NAP itp., 
q) obsługa ruchu multicast z 
wykorzystaniem IGMP snooping, 
r) obsługa grupowania portów w jeden kanał 
logiczny zgodnie z LACP, 
s) moŜliwość uruchomienia funkcji serwera 
DHCP, 
t) plik konfiguracyjny urządzenia moŜliwy 
do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna 
jest moŜliwość przeglądania i zmian 
konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu 
konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno 
być moŜliwe uruchomienie urządzenia z 
nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej 
konfiguracji muszą być widoczne 
natychmiastowo - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po 
dokonaniu zmian, 
u) moŜliwość zarządzania przy pomocy 
bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej 
przez producenta, 
v) moŜliwość łączenia przełączników we 
wspólnie zarządzane klastry, 
w) moŜliwość zastosowania zewnętrznego 
redundantnego zasilacza, 
x) moŜliwość montaŜu w szafie 19”, 
 
 
 
 

............................., dnia .....................                                   
..................................................................................... 

        (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Poz. II –  Komplet: przełącznik wraz z zasilaczem UPS (np.: Cisco WS-C2960-
48TC-L oraz SmartUPS APC 450 RACK, lub zestaw równowaŜny) 
 
Kol. 
III 
 
Poz.  

Kol. IV 
 
Liczba 
kompletów 

Kol.V 
 
Cena netto za 
komplet 
 

Kol. V 
 
Wartość netto 

Kol. VII 
 
Podatek 
VAT % 

Kol. VIII 
 
Wartość brutto 

2 10     
 
Kol. I 
 
Urządzenie (komplet) – parametry 
minimalne 
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 
 

Kol. II 
 
Urządzenie (komplet) – parametry 
oferowane, oraz model, typ i producent 
(dokładne dane) 

Komplet: 
 
Przełącznik sieciowy 1RU: 
a) urządzenie o stałej konfiguracji, 
b) min. 64MB pamięci DRAM oraz 32MB 
pamięci Flash, 
c) obsługa min. 8000 adresów MAC, 
d) wydajność przełączania co najmniej 16 
Gbps oraz przepustowość co najmniej 10 
Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 
e) co najmniej 48 portów FastEthernet w 
standardzie 10/100BaseTX oraz dwa porty 
typu combo mogące pracować jako 
10/100/1000BASE-T oraz 1000BaseX ze 
stykiem definiowanym przez SFP, lub 
równowaŜne Wymagana jest obecność 1 
SFP 1000BASE-T  RJ45 w kaŜdym 
urządzeniu sieciowym, 
f) automatyczne wykrywanie przeplotu 
(AutoMDIX) na portach miedzianych 
g) wbudowane narzędzia do diagnozy 
okablowania na portach miedzianych (time 
domain reflector), 
h) obsługa co najmniej 255 sieci VLAN i 
4000 VLAN ID, 
i) obsługa mechanizmów dystrybucji 
informacji o sieciach VLAN pomiędzy 
przełącznikami, 
j) obsługa protokołów sieciowych zgodnie 
ze standardami: 
   IEEE 802.1x, 
   IEEE 802.1s, 
   IEEE 802.1w, 
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   IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 
100BASE-TX, 
   IEEE 802.3ad, 
   IEEE 802.1D, 
   IEEE 802.1p, 
   IEEE 802.1Q, 
   IEEE 802.3 10BASE-T, 
   IEEE 802.3u 100BASE-TX, 
   IEEE 802.3z 1000BASE-X, 
   IEEE 802.3ab 100BASE-T, 
k) mechanizmy związane z zapewnieniem 
jakości usług w sieci: 
 - obsługa co najmniej czterech kolejek 
sprzętowych, wyjściowych dla róŜnego 
rodzaju ruchu, 
l)  mechanizm automatycznej konfiguracji 
portów do obsługi VoIP moŜliwość 
ograniczania pasma dostępnego na port (rate 
limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu 
wejściowego i wyjściowego 
m) mechanizmy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa sieci: 
  - dostęp do urządzenia przez konsolę 
szeregową, SSHv2 i SNMPv3, 
  - moŜliwość autoryzacji prób logowania do 
urządzenia za pomocą serwerów RADIUS 
lub TACACS+,  
  - moŜliwość blokowania ruchu pomiędzy 
portami w obrębie jednego VLANu (tzw. 
protected ports) z pozostawieniem 
moŜliwości komunikacji z portem 
nadrzednym (designated port) lub 
funkcjonalność private VLAN (w ramach 
portu), 
  - monitorowanie zapytań i odpowiedzi 
DHCP (tzw. DHCP Snooping), 
  - moŜliwość tworzenia portów 
monitorujących, pozwalających na 
kopiowanie na port monitorujący ruchu z 
innego dowolnie wskazanego portu lub sieci 
VLAN z lokalnego przełącznika, 
  - ochrona przed rekonfiguracją struktury 
topologii Spanning Tree spowodowana 
przez niepowołane i nieautoryzowane 
urządzenie sieciowe, 
  - obsługa list kontroli dostępu (ACL) z 
uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów 
TCP/UDP bez spadku wydajności 
urządzenia, 
  - min. 5 poziomów uprawnień do 
zarządzania urządzeniem (z moŜliwością 
konfiguracji zakresu dostępnych 
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funkcjonalności i komend), 
   - współpraca z systemami kontroli dostępu 
do sieci typu NAC, NAP itp. 
n) obsługa ruchu multicast z 
wykorzystaniem IGMPv3, 
o) obsługa grupowania portów w jeden 
kanał logiczny zgodnie z LACP, 
p) moŜliwość uruchomienia funkcji serwera 
DHCP, 
r) plik konfiguracyjny urządzenia moŜliwy 
do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna 
jest moŜliwość przeglądania i zmian 
konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu 
konfiguracji w pamięci nie ulotnej powinno 
być moŜliwe uruchomienie urządzenia z 
nowa konfiguracją. Zmiany aktywnej 
konfiguracji muszą być widoczne 
natychmiastowo - nie dopuszcza się 
częściowych restartów urządzenia po 
dokonaniu zmian, 
s) moŜliwość zarządzania przy pomocy 
bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczanej 
przez producenta, 
t)  moŜliwość łączenia przełączników we 
wspólnie zarządzanie klastry, 
u)  moŜliwość zastosowania zewnętrznego 
redundantnego zasilacza, 
w) moŜliwość montaŜu w szafie 19”, 
x)  obudowa wykonana z metalu. 

 

Zasilacz UPS 1RU: 

Parametry wyjściowe: 
moc wyjściowa   280W / 450 VA.  
Maksymalna moc, jaką moŜna ustawić    
280W / 450 VA.  
Napięcie wyjściowe        230V.  
Zniekształcenia napięcia wyjściowego  
Mniej niŜ 5% przy pełnym obciąŜeniu.  
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z 
siecią)   47–53 Hz przy częstotliwości 
nominalnej 50 Hz. 
Współczynnik szczytu       do 5 : 1. 
Typ przebiegu    -  schodkowa aproksymacja 
sinusoidy.  
Gniazda wyjściowe  (4) IEC 320 C13; (2) 
IEC Jumpers. 

 
Parametry wejściowe: 
nominalne napięcie wejściowe       230V.     
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Częstotliwość na wejściu      50/60 Hz +/- 
3% ( autodetekcja ).  
Typ gniazda wejściowego        IEC-320 C14. 
Zakres napięcia wejściowego w trybie 
podstawowym    160 – 286V.  
Akumulatory i czas podtrzymania: 
typ akumulatora     Bezobsługowe baterie 
ołowiowo-kwasowe. 
Typowy czas pełnego ładowania 
akumulatora     max 5,5 godziny.  
Typowy czas podtrzymania przy obciąŜeniu 
50%    min 18 minnut (140 W).  
Typowy czas podtrzymania przy pełnym 
obciąŜeniu   min 5 minut (280 W).   
 

Komunikacja i zarządzanie: 
Port komunikacyjny        DB-9 RS-232. 
Panel przedni: 

diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z 
baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki 
stanu przeciąŜenia.  
Alarm dźwiękowy.  
Alarm podczas pracy na baterii: znaczny 
stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał 
dźwiękowy w stanie przeciąŜenia.   
Ochrona przed przepięciami i filtracja. 
Znamionowa energia przepięcia (w dŜulach)    
320 DŜule.  
Ochrona linii danych: 

dwuwyjściowy rozdzielacz RJ-11. 
Modem/Fax/DSL z zabezpieczeniem 
(czteroŜyłowa, podwójna linia ),RJ-45 
ochrona Ethernetu typu 10/100 Base-T. 

  
Cechy fizyczne: 
Maksymalna wysokość       max 44.00 mm 
(1U). 
Maksymalna szerokość       max 432.00 mm.  
CięŜar netto         max 10.5 KG.  
Parametry środowiskowe. 
Środowisko operacyjne       0 - 40 °C.  

 
............................., dnia .....................                                    

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

        (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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UWAGI: 
 
1) Opisane urządzenia muszą być nowe (nie uŜywane w innych projektach) oraz muszą 
pochodzić pochodzić z aktualnej oferty producentów. 
 
2) Urządzenia sieciowe (switch) opisane w pozycjach I, II  muszą pochodzić od jednego 
producenta, tj. 
 
3) Zamawiający wymaga dostawy urządzeń opisanych w pozycji I oraz II wraz z 
ich montaŜem w szafach RACK (oraz prekonfiguracją dostarczoną przez 
Zamawiającego – konfiguracja zostanie dostarczona po podpisaniu umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą) we wskazanych lokalizacjach na terenie UKW 
(ul. ŁuŜycka 21, ŁuŜycka 24). Wykonawca tym samym musi zdemontować 
działające obecnie (stare) urządzenia typu switch oraz UPS   i przekazać je 
niezwłocznie Zamawiającemu, zachowując ciągłość pracy sieci. Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć proces instalacji nowych urządzeń oraz demontaŜu 
starych, w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia dostawy sprzętu 
sieciowego (z poz. I oraz II formularza cenowego). 
 
 
 
Łączna wartość pozycji I i II :  

Suma wszystkich pozycji wykazanych w kolumnie 
8 

------------------------------------------------------  
 
 
 

............................., dnia .....................                                    
..................................................................................... 

        (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

Sumę kolumny 8 ( sumę wszystkich pozycji) naleŜy wpisać do 
formularza oferty – pkt 1.3 
 
 
 
                1. W powyŜszą tabelę naleŜy wpisać producenta, nazwę typ, model oraz parametry 
                     oferowane  urządzeń sieciowych  dostarczanych przez Wykonawcę oraz wszelkie 
                     koszty  związane z wykonaniem zamówienia.  

    2.  Zamawiający zastrzega, ze zaproponowany przez Wykonawcę w ramach 
niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane w 
załączniku nr 2 do SIWZ. W związku z tym niezbędnym jest wypełnienie przez 
Wykonawcę w szczególności kolumny nr 2 załącznika nr 2 do SIWZ w sposób 
precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. 

UWAGA! 
       Nie wypełnienie kolumny Nr 2 w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny 

spowoduje  odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

3.   W zakresie asortymentów, Zamawiający dokonując i ich opisu wskazał nazwał 
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handlową (nazwę producenta). Tym samym Zamawiający wskazał minimalny 
dopuszczalny standard jakościowy produktów. W tym zakresie Zamawiający 
dopuszcza oferowanie produktów równowaŜnych tj. zaproponowanie produktów 
innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy 
jakościowe, wydajnościowe, uŜytkowe, od produktów wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
 

WARUNKI GWARANCYJNE: 
 

UWAGA: 

Ewentualne dodatkowe opisy, dotyczące warunków gwarancyjnych znajdują                       

się    w  kolumnie I  formularza cenowego - „Urządzenie – parametry 

minimalne”. NaleŜy je uwzględnić podczas składania ofert! 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia następujących minimalnych terminów 

gwarancji jakości na: 

 

a1)  Urządzenia  opisane, w pozycji I oraz pozycji II formularza cenowego (przełączniki sieciowe) 

-                     na przedmiot zamówienia  wymaga się udzielenia  gwarancji na okres co 

 najmniej                           12 miesięcy, liczonej od daty dostawy, z czasem reakcji na 

zgłoszenie w ciągu  następnego dnia roboczego. 

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być moŜliwe na miejscu. 

Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i  transportu. 

Świadczenia gwarancyjne  powinny być oparte na gwarancji  świadczonej przez  producenta 

sprzętu. Przedmiot zamówienia zostanie objęty pakietem usług gwarancyjnych  kierowanym do 

uŜytkowników   z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W okresie objętym gwarancją Zamawiający 

powinien mieć dostęp za pomocą strony producenta (lub innego oficjalnego kanału dystrybucji, 

uznanego przez producenta) do pełnej dokumentacji technicznej oraz aktualizacji oprogramowania 

dla zamawianych urządzeń switch. 

   

a2) Urządzenia  opisane, w pozycji II formularza cenowego (urządzenia UPS) – na przedmiot 

zamówienia wymaga się udzielenia  standardowej gwarancji producenta na okres co najmniej 12 

miesięcy, liczonej   od daty dostawy. 
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Informacje dodatkowe: 

 a1) (dla pkt. I oraz II  formularza cenowego – przełączniki sieciowe) Czas 

przystąpienia do naprawy (czas przyst. napr.) - czas liczony od momentu powiadomienia                       

dla zgłoszeń  dokonanych w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 

16:00 – 12 godzin od momentu zgłoszenia, dla zgłoszeń dokonanych  poza podanymi 

godzinami – do godziny 10:00 w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu.  

 a1) (dla pkt. I oraz II  formularza cenowego – przełączniki sieciowe) Maksymalny 

gwarantowany czas naprawy lub dostawy urządzenia zamiennego w identycznej 

konfiguracji, funkcjonalności i wydajności liczony od momentu powiadomienia (czas 

przywr. spr.) - godz. 24.00 drugiego dnia roboczego od momentu powiadomienia (2NBD), 

Uwaga: dopuszcza się wysłanie przez Wykonawcę urządzenia lub modułu wymiennego 

pocztą kurierską, lub własnym transportem Wykonawcy, na  adres wskazany przez 

Zamawiającego               i dokonanie wymiany urządzenia lub modułu przez 

Zamawiającego; wymienione urządzenie                lub moduł zostanie niezwłocznie 

odesłane Wykonawcy; wszelkie koszty i ryzyko związane                       z przesłaniem 

urządzenia lub modułu ponosi Wykonawca. 

 a1) (dla pkt. I oraz II  formularza cenowego – przełączniki sieciowe) w przypadku, 

gdy usunięcie wady powinno nastąpić w drodze wymiany wadliwego urządzenia lub modułu                    

na wolne od wad, dopuszcza się wysłanie przez Wykonawcę urządzenia lub modułu 

wymiennego pocztą kurierską, lub własnym transportem Wykonawcy, na adres wskazany 

przez Zamawiającego              i dokonanie wymiany urządzenia lub modułu przez 

Zamawiającego. Wymienione urządzenie               lub moduł zostanie niezwłocznie odesłane 

Wykonawcy. Wszelkie koszty i ryzyko związane                       z przesłaniem urządzenia lub 

modułu ponosi Wykonawca. 

 

 

 

Informacje gwarancyjne dodatkowe, jeŜeli w powyŜszych warunkach gwarancyjnych, lub w 

oferowanych kontraktach serwisowych producentów nie ma o nich mowy: 

 

- Wszelkie usterki, awarie, reklamacje zgłaszane przez zamawiającego faksem, telefonicznie 

lub poprzez wiadomość e-mail (a takŜe, jeŜeli istnieje taka moŜliwość za pomocą dedykowanych 

paneli internetowych), w okresie gwarancyjnym usuwane będą w siedzibie zamawiającego 

niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu jednego dnia roboczego (z uwzględnieniem wszystkich 

powyŜszych zapisów oraz zapisów znajdujących się w kolumnie I formularza cenowego – zadanie 
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I) od dnia zgłoszenia faksem z koniecznością potwierdzenia jego odbioru tą sama drogą; w 

przypadku konieczności dokonania naprawy trwającej dłuŜej niŜ jeden dzień roboczy w siedzibie 

zamawiającego zostanie zainstalowany równorzędny sprzęt zastępczy o parametrach technicznych 

nie gorszych niŜ wskazane w ofercie. 

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania normy bezpieczeństwa PN-EN 

60950:2002 (Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej) oraz być zgodne z przepisami 

dotyczącymi oznaczenia CE w szczególności z art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie 

zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr 204 poz. 2087 ze  zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 

259, poz. 2172). 

      - W przypadku zamierzenia zlecenia Wykonania  części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonawca wskazał tę część w formularzu 

oferty. 

 
 
 
 
............................., dnia .....................,     ........................................ 

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do siwz 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .............................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………... 

REGON*: …………………................…………………. 

NIP*: …………………………………................…….... 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................ 

ADRES EMAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ......................................... 

*- w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

(w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

Dostawa sprzętu sieciowego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

oświadczam(y), Ŝe spełniam(y) warunki art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:         
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

............................., dnia .....................                                                                         

……………………………………………… 

                                                                ( podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do siwz 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .............................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………... 

REGON*: …………………................…………………. 

NIP*: …………………………………................…….... 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ............................................................ 

ADRES EMAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ......................................... 

*- w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

(w związku z art. 24 ust. 1  ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

Dostawa sprzętu sieciowego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

oświadczam(y)*,  Ŝe nie podlegam(y)* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1  ustawy, który mówi, Ŝe:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
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postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

............................., dnia .....................                                                                         

 

…………………………………………… 

( podpisy upełnomocnionych 

 przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
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        Załącznik nr 4 A do SIWZ 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ...................................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………… 

NIP*: …………………………………...................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

O Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

osób fizycznych 

(w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  

Dostawa sprzętu sieciowego. 

oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy, który mówi, Ŝe: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 

 

............................., dnia .....................                                                                         

 

…………………………………………… 

( podpisy upełnomocnionych 

 przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do siwz 

 

UMOWA  Nr BZP- …/2012 - PROJEKT 

 
Zawarta w dniu ………………-2012 r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy,  

adres: ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

mgr Wandę Kmieć – Zastępcę Kanclerza  

a        

……………………... z siedzibą w ………………., przy ul. ………………….., …………., 
wpisaną do KRS pod numerem ………………….,  

zwaną dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez: 

……………………. – ………………. 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest Dostawa sprzętu sieciowego zwanych dalej „sprzętem” wymienionym w 
załączniku nr 2 do siwz,  zgodnie z ofertą z dnia  ………….-2012 r.,  stanowiącą załącznik  do 
umowy. 

§ 2 
Wartość umowy 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy brutto w wysokości …………… zł (słownie: 
……………………………………..) w tym 23% podatek od towarów i usług w wysokości 
………………… zł. Wartość przedmiotu umowy netto wynosi  …………….. zł. 

2. Ustalona wartość przedmiotu umowy  zawiera koszt: sprzętu, opakowania, transportu oraz 
ubezpieczenia na czas transportu do siedziby Zamawiającego. Wraz z przedmiotem umowy 
Wykonawca zobowiązany jest wydać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku 
polskim. 

3. Wartość przedmiotu umowy moŜe ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku od towarów i usług, związanej z otrzymaniem przez Zamawiającego z 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego potwierdzenia zamówienia na zakup sprzętu 
sieciowego ze stawką 0% podatku od towarów i usług.                                                                                                            

 
§ 3 

Warunki płatności 
 

1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy na rachunek bankowy wskazany przez 
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Wykonawcę 30 dnia, licząc od daty zrealizowania całej dostawy, potwierdzonej podpisaniem 
protokołu odbioru sprzętu  oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  

2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 4 
Termin i warunki dostawy 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  w 
terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin wykonania umowy moŜe ulec zmianie w przypadku przekazania Wykonawcy 
potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3, w terminie dłuŜszym niŜ trzydzieści 
dni licząc od dnia zawarcia umowy. Wówczas termin realizacji będzie wynosił trzydzieści dni od 
dnia otrzymania przez Wykonawcę  potwierdzenia zamówienia o którym mowa w § 2 ust.3. 

3. Pod pojęciem termin dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru sprzętu. 
4. Do podpisania protokołu odbioru sprzętu upowaŜniony jest pracownik Zamawiającego:    
    ........................................  lub .......................................... 
5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a o jej terminie Wykonawca 

zawiadomi pracowników Zamawiającego:…………………………… 
6. W ramach umowy do obowiązków Wykonawcy naleŜy takŜe rozładunek oraz przeniesienie 

przedmiotu umowy do jednostek organizacyjnych wskazanych przez  Zamawiającego. 

            
       § 5 

                                                        Odpowiedzialność za wady towaru 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest 
fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Termin gwarancji jakości przedmiotu umowy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru 
sprzętu, określa załącznik do umowy.  

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. 
Szczegółowe warunki gwarancji oraz nazwę i adres serwisu, zawiera załącznik do umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu, wraz z fakturą VAT, karty gwarancyjne 
oraz dokumenty licencyjne na dostarczone w ramach umowy  oprogramowanie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w siedzibie Zamawiającego  lub jeśli naprawa okaŜe 
się niemoŜliwa, do wymiany na pełnowartościowe tych elementów przedmiotu umowy, które w 
okresie gwarancyjnym okaŜą się wadliwe. Dostarczenie naprawionych lub nowych elementów 
przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym  będą załatwiane przez 
Wykonawcę na warunkach określonych w załączniku do umowy. W przypadku naprawy 
trwającej dłuŜej niŜ termin określony przez producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest 
do zainstalowania u Zamawiającego urządzenia zastępczego, odpowiadającego parametrom 
technicznym uszkodzonemu przedmiotowi umowy. 

 
§ 6    

                                                         Kary umowne 
 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną liczoną od wartości umowy brutto: 
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1) w wysokości 1% w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień 
zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia ostatecznego 
dostarczenia przedmiotu  

umowy, nie więcej jednak niŜ 10% wartości umowy brutto, 

2) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naleŜności z tytułu kary umownej, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne liczone od wartości umowy 
brutto:  

1) w wysokości 1% w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy wynikającej z jego 
winy, za kaŜdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niŜ 10% wartości umowy brutto,  

2) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Strony postanawiają, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy spowodowane 
działaniem siły wyŜszej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. KaŜda ze 
stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły 
wyŜszej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy.  

 
 § 7 

                       Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 ust. 3 
umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy  nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku nie stosuje się postanowienia § 6 ust. 3 pkt 2 umowy. 

 

 

§ 8 
Rozstrzyganie sporów i stosowanie ustaw 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują 
się załatwiać polubownie. JeŜeli strony nie dojdą do porozumienia, spór podlega rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
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§ 9 
Pozostałe postanowienia 

1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla 
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

3. Załącznik do umowy oraz załącznik nr 2 do siwz stanowią integralną część umowy. 

 

  ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 


