POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE
35 - 242 Rzeszów
ul. Partyzantów 1 a
Znak sprawy: OR.261.1.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ ROZBUDOWY
PRZESTRZENI DYSKOWEJ NA POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
SERWERZE”

KOD CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30216110-0 Skanery komputerowe
30232110-8 Drukarki laserowe
30234100-9 Dysk magnetyczny

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986)
W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych warunków zamówienia.

Zatwierdził:

dnia 24.10.2018r.

……................................................
podpis i pieczęć zamawiającego
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ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
35 – 242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1 a
tel. 0-17/ 25-00-100, fax. 862-30-90

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego


















Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
Na podstawie art. 27 ust.1 Pzp Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się
z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie faksu, z tym jednak
zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą
drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy Pzp i aktów
wykonawczych do Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert równoważnych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy Załącznik Nr 5
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z przesłankami art. 67
ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa, ust.1
ustawy Pzp

Rozdział I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą rozbudowy
przestrzeni dyskowej na posiadanym przez Zamawiającego serwerze”
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej
specyfikacji.
2. Termin realizacji: do dnia 21.12.2018r.

Rozdział II.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
1) Każdy wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego wykonawcę lub
podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
alternatywne spowoduje jej odrzucenie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2) Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na:
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a) załącznikach,
b) w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany,
c) w miejscach do tego przeznaczonych.
3) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego,
a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi
być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać
imię i nazwisko podpisującego ofertę.
4) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie
wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru
Sądowego).
5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty,
które należy przedstawić w formie oryginałów lub poświadczone za zgodność z oryginałem
ich kopie. Poświadczenie musi być opatrzone datą, podpisem osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy i opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.
7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności (zgodnie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
9) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma
nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
10) Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać
wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.
11) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
12) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3) z ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 11
ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn.
zm.), które nie mogą być udostępniane i powinny być oznaczone klauzulą: NIE
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA INFORMACJE
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna
część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4.
13) Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch trwale
zamkniętych kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej.
14) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować:
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POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE
35 – 242 RZESZÓW UL. PARTYZANTÓW 1 A
Przetarg w trybie: „Przetargu nieograniczonego”
Znak sprawy OR.261.1.2018
„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ ROZBUDOWY
PRZESTRZENI DYSKOWEJ NA POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
SERWERZE”

nie otwierać przed dniem 31.10.2017r. do godz. 10:00
Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)
Koperta wewnętrzna powinna zawierać poza oznaczeniami powyżej nazwę i adres wykonawcy
(dopuszcza się możliwość odcisku pieczęci).

Rozdział III.
I.

Warunki ogólne:
1. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
3. Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ.

Rozdział IV.

I.

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WYMAGANYCH WARUNKÓW

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca załączy do oferty poniższe dokumenty
i oświadczenia:
1. Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika Nr 3);
2. Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby upoważnione Formularz ofertowy
stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ
3. Wypełnione i podpisane przez osobę/osoby upoważnione Formularz cenowy
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ
4. Upoważnienie do podpisania oferty o ile upoważnienie nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, odpisu z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego).
5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
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II.

III.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający żąda:
a. Oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg
Załącznika Nr 4);
b. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert (art.86 ust.5) – Listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.
23, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7)
W celu potwierdzenia,
wymaganiom

że

oferowane

dostawy,

odpowiadają

określonym

Dotyczące drukarek i skanerów:
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Dotyczące komputerów:
-Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)
-Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu
-Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
-Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
-Certyfikat TCO - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/productfinder/
- oświadczenie producenta, że zasilacz spełnia wymagania standardu 80plus.
- dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj
obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera
- oświadczenie producenta że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE)
wynosząca maksymalnie 24 dB
- oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
dokumenty potwierdzające że firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń.
Do dysków:
Oświadczenie Wykonawcy, że dyski dostarczone w ramach realizacji przedmiotu oferty będą fabrycznie
nowe (wyprodukowane w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę dostawy), oraz że są kompatybilne
z posiadanym przez Zamawiającego serwerem

Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie:
a)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty
określone w rozdziale IV pkt I ppkt 1, oraz punkt II SIWZ składa każdy
z wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty wykonawcy składają wspólnie.
b)
W przypadku wykonawców występujących wspólnie zobowiązani są oni ponadto
przedłożyć umowę regulującą ich współpracę.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Spełnia/nie spełnia
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, lub
złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie
terminie.

Rozdział V.

WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018r.

Rozdział VI.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami ich wagami:
Lp.

KRYTERIUM

WAGA
KRYTERIUM

SPOSÓB OCENY

1.

Oferowana cena

88 pkt.

minimalizacja

2

Okres gwarancji

12 pkt.

maksymalizacja

OGÓŁEM
100 pkt
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich
wag. Oferty będą oceniane punktowo.
2. Ocena ofert
2.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim
sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.
2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez
wykonawcę w kryterium cena i okres gwarancji.
2.3. Punkty za cenę wylicza się wg wzoru:

Wart. punktowa  W 

C min
Cn

W
- waga kryterium ceny
Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert
Cn
- cena badanej oferty

2.4. Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną ocenione w skali punktowej do 12 pkt,
na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą.
Zamawiający dokona oceny w następujący sposób:
- w przypadku zaoferowania gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres
wskazany w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma 0 pkt.
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- wykonawca otrzyma 1pkt. za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej wymaganego przez
Zamawiającego minimum
- maksymalny okres podlegający punktacji wynosi 12 miesięcy (przedłużenie gwarancji powyżej
12 miesięcy nie będzie podlegało dodatkowej punktacji)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

2.5.

UWAGA! Uzyskanie dodatkowych punktów w tym kryterium możliwe jest tylko w przypadku
zaproponowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji dla wszystkich pozycji.
3.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów uzyskanych
w ww. kryteriach.
SUMA PUNKTÓW = W+G
W - waga kryterium ceny
G – punkty za dodatkową gwarancję

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo Zamówień
Publicznych,

odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,

została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru cena.

Rozdział VII

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

Zgodnie z art. 89 ust. 1, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest
odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział VIII.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera
wzór umowy (załącznik nr 5).
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, których nie
można przewidzieć, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian
niekorzystnych dla zamawiającego.

Strona 7 z 30

1. W przypadku nie podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zostanie dokonany powtórny wybór oferty na
podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przedstawieniu przez Wykonawcę
dokumentów wymaganych w umowie (wzór umowy załącznik nr 5)
3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres trwania umowy.
Pozostałe postanowienia.
Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nie unormowanych
umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych oraz
innych obowiązujących aktów prawnych.
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym.

Rozdział IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie
składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz
ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający do porównania ofert będzie brał
pod uwagę cenę brutto;
3. Waluta ceny oferowanej PLN;
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.

Rozdział X. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA
OFERT
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I
niniejszej Specyfikacji należy złożyć do dnia 31.10.2018r. do godz. 9:50 w siedzibie
Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242
Rzeszów w sekretariacie (pokój 24, I piętro)
Za datę wpływu oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzoną przez pracownika
sekretariatu.
Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej
otwarcie.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okoliczności niezależnych, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy otrzymali
specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem
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Rozdział XI.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje
zapytania na piśmie.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym przetargiem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone
Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zostanie
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
W sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach formalnych prosimy kontaktować się za
pośrednictwem faxu – 17 862 30 90.

Rozdział XII.

TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie przesłane
wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować
będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały
nowemu terminowi.

Rozdział XIII. TRYB WYCOFANIA LUB WPROWADZANIA ZMIAN OFERTY
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
ZMIANA tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych
dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami,
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
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Rozdział XIV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Rozdział XV.

MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a, 35 – 242 Rzeszów, dnia 31.10.2018r. o godz. 1000
w pokoju nr 23.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
- nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- cena oferty.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące
- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
- cen przedstawionych w ofertach

Rozdział XVI.

SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części
są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części
dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego
bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Następnie Komisja sprawdza oferty
Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków
określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale VI.
3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca zobowiązany będzie
w terminie określonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią
złożonej oferty.
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w
oparciu o podane kryteria.
Rozdział XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wszyscy oferenci będą informowani o:

zmianach terminu przetargu,

wyjaśnieniach i modyfikacji SIWZ,

unieważnieniu przetargu,

innych czynnościach Zamawiającego uwzględnionych w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
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Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom,
którzy złożyli oferty poniższe informacje zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień
publicznych:

nazwę i siedzibę firmy, cenę oferty którą uznano za najkorzystniejszą i uzasadnienie jej
wyboru,

wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, również
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym. O wyniku postępowania
zamawiający poinformuje wykonawców pisemnie.

Rozdział XVIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 - 183 przysługują Wykonawcom, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł i może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
których mowa w art.154 pkt 5 (na podstawie art. 179 Pzp).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp.
3. Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
Skarga
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Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Rozdział XIX. Jawność Postępowania
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcy w trybie przewidzianym
w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów
i informacji oraz osobę, przy której obecności zostaną dokonane ww. czynności.
Załączniki do SIWZ:
Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
Formularz cenowy – załącznik nr 2
Oświadczenia zgodnie z art. 22 załącznik nr 3
Oświadczenie zgodnie a art.24 - załącznik nr 4
Wzór umowy – załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7

.................................................
podpis i pieczęć Zamawiającego
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Załącznik Nr 1
.................................

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

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy/

/Miejscowość/

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
POWIATOWY URZĄD PRACY
w RZESZOWIE
ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ
ROZBUDOWY PRZESTRZENI DYSKOWEJ NA POSIADANYM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO SERWERZE”
Znak sprawy OR.261.1.2018

niżej podpisani, reprezentujący:
Pełna nazwa Oferenta ………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………………………
NIP…………….……………...............
REGON……………………..….…………….
Tel. ………………………………........
Fax ……………………......…….……….......
Nr konta…………………………………………………………………………………………
1. Dostarczamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i warunkami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowym za cenę:
Całkowita wartość netto:..................................................................................................złotych)
(słownie:...........................................................................................................................złotych)
VAT.................................................................................................................................złotych)
(słownie:...........................................................................................................................złotych)
Wartość brutto:.................................................................................................................złotych)
(słownie:...........................................................................................................................złotych)
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamówienie wykonamy w terminie określonym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia
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4. Oświadczamy jednocześnie, iż:
a) spełniamy wymagania określone w art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,
b) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją
bez zastrzeżeń oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia
zamówienia,
c) akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i we wzorze umowy.
d) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,
e) powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia
.......................................................................................................................*
*(wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
8. Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy
(Załącznik Nr 5) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania
umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy że całość dostarczanego sprzętu pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów na rynek polski, oraz że całość dostarczanego sprzętu jest fabrycznie nowa, nie
używana we wcześniejszych projektach.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

9. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

............................………dnia…...…………
Miejscowość

...............................................................
podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym
do
występowania
w
obrocie
lub posiadających pełnomocnictwo

prawnym
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OR.261.1.2018

1

komputery

25

Nazwa handlowa
oferowanego materiału
Producent:

3

Skaner

2

Model:
Producent:

LP.

Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa przedmiotu

Ilość sztuk

Cena jednostkowa
netto

Wartość
zamówienia netto

Kwota VAT

Wartość zamówienia
brutto

Model:
4

Rozszerzona gwarancja
producenta do skanera

2

Symbol produktu

5

Drukarka

2

Producent:
Model:

8

Dyski serwera

2

Producent:
Numer modelu:

9

Usługa instalacji
dysków do serwera

1

SUMA:
SUMA:

Całkowita wartość zamówienia netto …………………………………………
Słownie :…………………………………………………………………………………….
Podatek VAT stawka………..%, kwota:……………………………
Słownie: ……………………………………………………………………………………..
Wartość zamówienia brutto:…………………………………………
Słownie: ……………………………………………………………………………………..
...............................................................
............................………dnia…...…………
Miejscowość

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik Nr 3

Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów
Wykonawca:
………………………………
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu
komputerowego wraz z usługą rozbudowy przestrzeni dyskowej na posiadanym przez
Zamawiającego serwerze”, prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział IV.II.
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział
IV.II.

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
……...…...………………......…………………………….……………………………………..
, w następującym zakresie: ……………………...………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4
Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów
Wykonawca:
………………………………
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
sprzętu komputerowego wraz z usługą rozbudowy przestrzeni dyskowej na posiadanym
przez Zamawiającego serwerze”

prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy,

oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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(WZÓR)
UMOWA
OR.261.1.2018

Załącznik nr 5

Zawarta w Rzeszowie, dnia ………….w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy
w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35 – 242 Rzeszów, reprezentowanym przez: Dyrektora
Adama Panka zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
Przedmiotem umowy jest „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą rozbudowy
przestrzeni dyskowej na posiadanym przez Zamawiającego serwerze”.
1. Całość sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na
rynek polski;
2. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach;
3. Całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta
sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (chyba,
ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej);
4. Wykonawca oświadcza, że zakupiony sprzęt o którym mowa w §1 ust. 1 będzie
pozbawiony wad.
§2
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 do siedziby
Zamawiającego w terminie do dnia 21.12.2018r., po uprzednim uzgodnieniu daty
i godziny.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane zamówienie, o którym mowa § 1
ust. 1 na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, kwoty .................. złotych brutto
(słownie: ....................................) w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury na konto
Wykonawcy .................................................................................................................
§3
1.

Osobą wytypowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o którym mowa
w § 1 niniejszej umowy jest ……………………………..……

2.

Osobą wytypowaną przez Zamawiającego do realizacji zamówienia, o którym mowa
w § 1 niniejszej umowy jest Pan Rafał Kocemba.
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§4
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę:

w wysokości 0,15 % wartości umowy w przypadku opóźnienia w jej wykonaniu, za każdy
dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego
wykonania umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż 5%
wartości umowy,

w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z winy
Wykonawcy.

Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
§5
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i powinny zawierać uzasadnienie.
3. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
6. Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający:

Wykonawca:

……………….

……………………

Strona 21 z 30

Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia
KOMPUTER
Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie
Wydajność
obliczeniowa
Pamięć
operacyjna RAM
Parametry
pamieci masowej
Wydajność grafiki
Matryca

Wyposażenie
multimedialne

Obudowa

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane
jest podanie modelu producenta komputera.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna
Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów
według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net, o częstotliwości bazowej nim. 2,9GHZ
8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny
Min. 250 GB SSD
Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem
DirectX 12, OpenGL 4.4,pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana
Rozmiar matrycy / plamki min.21,5” / max. 0,275mm
Rozdzielczość
FHD (1920x1080)
Jasność
min. 250 cd/m²
Kontrast typowy
1000:1
Odświeżanie
min. 60 Hz
Kąty Horizontal/Vertical
min. 89 / 89
Rodzaj matrycy
Matowa IPS
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja
sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 2W
na kanał. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP z mikrofonem cyfrowym
obsługujący poprawę mowy i redukcję szumów. Powinna być dostępna możliwość mechanicznego
ukrycia kamery w budowie komputera.
Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia
kłódki)
Podstawa musi oferować użytkownikowi możliwość regulacji w zakresie:
- przód/ tył – regulacja min. 35 stopni
- wysokości – min 100mm
- obrót lewo/prawo – w zakresie min. 90 stopni (45 lewo / 45 prawo)
- pivot
Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w
przycisk zwalniający.
Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania
śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Komputer musi posiadać możliwość
zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100,
Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i
efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80%
przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
Zasilacz
w
oferowanym
komputerze
musi
się
znajdować
na
stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć
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Zgodność
z systemami
operacyjnymi
i standardami
Zdalne
zarządzanie

Bezpieczeństwo

Wirtualizacja
BIOS

oświadczenie producenta, że zasilacz spełnia wymagania standardu 80plus.
Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym
Wbudowany w zewnętrznej obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania
i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: uszkodzenia
lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, uszkodzenia kontrolera video, awarii BIOS’u,
awarii procesora. System musi zapisywać logi zdarzeń w BIOS.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów
wymaganych w specyfikacji. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.
Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami
operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument
w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj
obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ).
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.:
Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS
płyty głównej;
Zdalną konfigurację ustawień BIOS,
Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;
Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury
wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna
być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu
klucza sprzętowego
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika
dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności
uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie
Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test
procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test
portów USB, test dysku twardego. System działający bez dysku i w przypadku uszkodzenia jego
uszkodzenia oferujący w pełni swoją funkcjonalność. Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać
zdarzenia i zapisywać je w BIOS
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty
głównej oraz w BIOS systemu.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający
logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa
BIOS za pomocą klawiatury i myszy. ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się
możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania
klawiatury ).
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o ( informacje
automatyczne aktualizujące się po zmianie konfiguracji ):
 wersji BIOS,
 nr seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
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Certyfikaty
standardy

Ergonomia

Warunki
gwarancji

włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów
pamięci
 typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
 pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych
 wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej za pomocą
złącza M.2
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 zintegrowanym układzie graficznym,
 kontrolerze audio
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł
zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego (dopuszcza się brak tej funkcji dla dysków M.2 NVMe),
Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych
Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz
możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.
Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach:
codziennie lub w wybrane dni tygodnia,
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne.
Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko portów USB
znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu
obudowy
i Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
(wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25
gram
Certyfikat TCO
do oferty załączyć
certyfikat lub wydruk ze
strony
http://tcocertified.com/product-finder/
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca
maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta)
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń
będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym Producenta.
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Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 5 lat.
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego :
 Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.
 Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami
serwisowymi.
 Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online,
Facebook, Twitter).
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia,
w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część
zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez
klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział
Wsparcia Technicznego.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za
pośrednictwem strony internetowej producenta.
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem
strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania
awarii do serwisu

Wsparcie
techniczne
producenta

System
Operacyjny
Wymagania
dodatkowe

Dodatkowe
oprogramowanie

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia
do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym
aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional.
Wbudowane porty: Display Port out, 1x złącze audio jack, 1 złącze line-out, min. 4 porty USB na
tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 gen.1) oraz min. 2 porty USB na bocznym
panelu obudowy (w tym min. 1x USB typ C oraz min. 1 port z funkcją Power Share); wymagana
ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek, rozgałęziaczy itp.
Karta WiFi ac+ bluetooth 5
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona
w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącza M.2 2280 dla
dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi
Czytnik kart multimedialnych SD 4
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)
Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie
umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej
wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio
na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w
celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie
wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi
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- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i
wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do
pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym
min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania
Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
DRUKARKA
Nazwa

Opis wymagań

Technologia druku
Prędkość druku

Druk laserowy, kolorowy
Nie mniej niż 38 stron na minutę zarówno w czerni jak
i w kolorze
Dla koloru nie więcej niż w 7sekund, dla czerni nie
więcej niż 6 sekund
1200x1200 dpi w kolorze i w czerni
Min 80 000 stron
Port USB 2.0, port sieci Fast Ethernet 10/100/1000
Zainstalowane 1 GB z możliwością rozszerzenia do 2
GB
Min 2 podajniki z czego jeden na min. 100 arkuszy
drugi na min. 550 arkuszy
automatyczny
A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6,
koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO)
W zakresie nie mniejszym niż 60 do 220 g/m²
Nie więcej niż 618W podczas drukowania, 34W w
trybie gotowości
4 tonery o wydajności nie mniejszej niż 6000 stron w
czerni i 5000 stron w kolorze
Nie mniej niż 12 miesięcy
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Czas wydruku pierwszej strony
Rozdzielczość druku
Miesięczne obciążenie
Interfejsy
Pamięć
Podajniki papieru
Druk dwustronny
Obsługiwane formaty nośników
Obsługiwana gramatura papieru
Zużycie energii
Materiały eksploatacyjne
Gwarancja
Dokumenty

SKANER
Nazwa

Opis minimalnych wymagań

Przetworniki obrazu
Typ skanera

Kolorowe matryce CCDx3
Dwustronny
z
automatycznym
podajnikiem
dokumentów, skanowanie monochromatyczne/ odcienie
szarości / kolor oraz z wbudowanym podajnikiem
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Tryby pracy
Źródło światła
Rozdzielczość optyczna
Wyjściowa głębia kolorów
Prędkość skanowania (ADF)
Pojemność podajnika ADF
Dzienna przepustowość
Obsługiwana gramatura papieru
Interfejs
Dołączone oprogramowanie

Zużycie energii
Gwarancja

Dokumenty

płaskim (skanowanie na szybie)
Skanowanie jednostronne oraz dwustronne (duplex
jednoprzebiegowy)
Biała matryca LED
600dpi
Kolor:
24-bity,
skala
szarości:
8-bitów,
monochromatyczny: 1-bit
Jednostronny: 80 stron na minutę, dwustronny: 160
obrazów na minutę
80 arkuszy
6000 stron
W zakresie nie mniejszym niż 27 g/m² do 413 g/m² dla
formatu Letter
USB 3.0 z kompatybilnością wsteczną
Oprogramowanie do skanowania z możliwością
tworzenia profili skanowania oraz
funkcjami poprawy jakości skanowanych dokumentów:
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i
prostowanie
Wykrywanie pustych stron (w tym również na podstawie
procentowej zawartości)
Rozpoznawanie kierunku tekstu
Automatyczne wykrywanie koloru
Wygładzanie tła
Skanowanie dwustrumieniowe (obraz kolorowy i czarnobiały w jednym przebiegu)
Usuwanie śladów perforacji
Możliwość tworzenia pliku XML zawierającego
informację o liczbie zeskanowanych stron,
nazwie pliku, wartości odczytanego kodu kreskowego
Dołączona aplikacja umożliwiająca monitorowanie
statusu skanerów oraz zdalne
uaktualnienie aplikacji do skanowania i sterowników
skanerów na wielu stacjach
jednocześnie
Nie więcej niż 43W
3 lata gwarancji z naprawą skanera w następnym dniu
roboczym od momentu zgłoszenia usterki, naprawa
skanera w miejscu jego zainstalowania, podstawienie
skanera zastępczego na czas naprawy w razie
niemożności naprawy urządzenia u klienta.
Bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne w godzinach
pracy serwisu
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

DYSKI DO SERWERA WRAZ Z USŁUGĄ
Dysk twardy 2.5" 300GB HP ENTERPRISE 10K 6GBp SAS 653955-001 do rozbudowy przestrzeni
dyskowej posiadanego serwera HP DL 385 Gen8
Opis wymaganych prac:
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1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na infrastrukturze wirtualizującej zasoby serwerowe opartej
o oprogramowanie VMware, Zamawiający wymaga wykonania pełnej kopii zapasowej danych
i konfiguracji na nośnik danych oferujący redundancję danych.
Prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po wykonaniu i zweryfikowaniu poprawności
danych wykonanej kopii zapasowej.
2. Zamawiający wymaga wykonania aktualizacji oprogramowania układowego serwera do najnowszej
wersji stabilnej zalecanej przez producenta oprogramowania wirtualizującego zainstalowanego na
serwerze.
3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania wirtualizującego VMware do
najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta, na którą Zamawiający posiada licencję.
4. Zamawiający wymaga instalacji dostarczonych dysków w serwerze, oraz rekonfigurację kontrolera
RAID tak, aby rozbudować dostępną przestrzeń dla oprogramowania wirtualizującego zasoby.
5. Zamawiający wymaga rekonfiguracji oprogramowania wirtualizującego celem rozszerzenia
skonfigurowanych przestrzeni danych o pojemność nowo zainstalowanych dysków.
6. Z uwagi na to, że prace przeprowadzane będą na środowisku produkcyjnym Zamawiający wymaga
aby osoba przeprowadzająca rekonfiguracje środowiska wirtualizującego okazała przed instalacją
certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w postaci certyfikatu producenta na poziomie co
najmniej VCP dla wersji co najmniej VMware vSphere 6.x.
Sprzęt:
 całość sprzętu i musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek
polski;
 całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą),
nie używana we wcześniejszych projektach;
 o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być
udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na
gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu
instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań
diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego;
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Załącznik nr 7
Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA
KAPITAŁOWA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą rozbudowy przestrzeni dyskowej
na posiadanym przez Zamawiającego serwerze” prowadzonego przez Powiatowy Urząd
Pracy, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Strona 29 z 30

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam
następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego
postępowania:
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….………..
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Art. 24 ust. 11 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust.
1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz
ze z łożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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