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Kraków, dnia 7 sierpnia 2017 r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
1. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, ul. 
Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków;  
1.1 tel. +48 12-422-81-96;  fax +48 12-422-02-09;  
1.2 e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  
1.3 strona internetowa: www.pwst.krakow.pl 
1.4 Regon: 000275843, NIP: 675-00-07-593 
2) Tryb udzielenia zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch 
części zamówienia. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną 
w dalszej części ustawą „PZP” (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), a wartość 
szacunkowa zamówienia jest poniżej tzw. „progów unijnych”. Dokonując oceny ofert 
Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa 
ustawy Pzp. 
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną  
do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp 
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach utworzenia zapasowej 
serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22 w 
Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
2. Miejsce dostawy i uruchomienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch 
części zamówienia - budynek Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego 
zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 5, 31-155 Kraków. 
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
3.1 Część 1 – A 
3.1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i uruchomienie oraz 
świadczenie usług gwarancyjnych urządzeń pełniących rolę routerów i ściany ogniowej 
– 4 sztuki, zamówienie ma służyć zagwarantowaniu bezpiecznego połączenia pomiędzy 
zamiejscowymi lokalizacjami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego 
a nową serwerownią, z wykorzystaniem publicznych łącz Internet. Zadanie realizują 
cztery urządzenia firewall z funkcjonalnością routera, wraz ze stosownymi licencjami 
gwarantującymi bezpieczną transmisję danych. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na 
uzasadnione potrzeby funkcjonalne oraz konieczność zapewniania bezpieczeństwa 
wszystkie istotne elementy sprzętu (główne komponenty) powinny pochodzić od 
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jednego producenta i Wykonawca musi zagwarantować jeden punkt kontaktu ze 
wsparciem technicznym i serwisowym. 
 
3.2 Część 2 – B 
3.2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę wraz z montażem i 
uruchomienie oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla następujących urządzeń i 
elementów: 
3.2.1.1 Serwer pamięci masowej NAS – 2 sztuki. 
3.2.1.2 Urządzanie podtrzymujące napięcie  – 1 sztuka. 
3.2.1.3 Szafa serwerowa 42U – 1 sztuka. 
3.2.1.4 Wykonie prac instalacyjnych w serwerowni w budynku PWST przy ul. 
Warszawskiej w Krakowie, a w szczególności: 
3.2.1.4.1 Wykonanie prac instalacyjnych zasilania elektrycznego dla podłączanych 
urządzeń w serwerowni, 
3.2.1.4.2 Wykonanie połączenia światłowodowego z serwerowni na poziomie -1 do 
istniejącego punktu koncentracji znajdującego się w portierni na poziome parteru. 
Zamawiający zaznacza, iż część 2 zamówienia to dostawa urządzeń magazynujących w 
postaci dwóch serwerów macierzy dyskowej, gwarantujących przechowywanie kopii 
zapasowych z poszczególnych lokalizacji wraz z ich podłączeniem, dostawa jednej 
szafy serwerowej wraz z osprzętem dla umieszczenia w/w sprzętu, dostawa urządzenia 
podtrzymującego napięcie oraz modyfikacja infrastruktury okablowania Ethernet i 
światłowodowej oraz zagwarantowanie odpowiedniego poziomu mocy elektrycznej dla 
zasilania urządzeń serwerowni. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzeń i ich 
elementów składowych o określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i 
wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, zawarty jest w pkt 
3) 15. SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, przy 
czym: 
4.1 Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy, 
wyładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, instruktarzu, usług 
gwarancyjnych, uruchomienie i przetestowania oraz montażu w części 2 zamówienia.  
4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca 
składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest 
obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez 
niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i 
inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez 
równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia i elementy muszą posiadać co 
najmniej te same cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i inne na poziomie co 
najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - PZP 
zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż 
opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich 
równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym 
zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne 
pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami 
SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, 
modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i 
funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 
4.3 W przypadku wskazania w zapisach SIWZ, nazw własnych, typów, modelów, 
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symboli, itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym 
(przykładowym), 
4.4 Oferowany sprzęt musi być oznakowany znakiem CE zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.). 
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty 
jego szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, 
wydruk/i ze stron internetowych) producenta/ów (wskazujące w szczególności 
oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę 
produktu, jego elementy i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę 
zgodności oferowanych urządzeń i ich elementów oraz parametrów z wymaganiami 
SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim), odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
6. Wymagania dotyczące gwarancji odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch 
części zamówienia: 
6.1 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji wraz z 
suportem (maintenance) technicznym. 
6.2 Wymagana jest gwarancja rozszerzona, która musi obejmować cały sprzęt oraz 
wszystkie funkcjonalności dodatkowe, w tym support oprogramowania.  
6.3 W ramach pakietu gwarancji wymagany jest również nieodpłatny dostęp do 
aktualizacji, sterowników i oprogramowania układowego przez cały okres gwarancji 
oraz supportu.  
6.4 Czas trwania supportu musi być taki sam jak czas trwania gwarancji.  
6.5 Gwarancja ma spełniać wymagania On Site Next Bussines Day na cały okres 
gwarancji - serwis 5 dni roboczych w  tygodniu przez 9 godzin dziennie, z czasem 
reakcji w następnym dniu roboczym przy zgłoszeniu w dniu poprzedzającym w 
godzinach od 8.00-17.00.  
6.6 Czas gwarancji oraz wsparcia technicznego musi być tożsamy z czasem gwarancji i 
wsparcia dla sprzętu. Czas wsparcia dla oprogramowania musi być taki sam jak dla 
sprzętu i odwrotnie.  
6.7 Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną 
(wliczoną w cenę oferty) naprawą w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu 
użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta. 
7. Przedmiot zamówienia musi ma być fabrycznie nowy i dostarczony w oryginalnych 
zamkniętych fabrycznie opakowaniach. Nie jest dopuszczalne dostarczenie sprzętu 
wystawowego, testowego lub odświeżanego itp., odpowiednio w odniesieniu od jednej 
do dwóch części zamówienia. 
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości danej części 
zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację. Cena musi uwzględniać 
wymagania i zapisy niniejszej SIWZ, w szczególności należy podać wartości 
jednostkowe urządzeń i elementów oraz wartości sumaryczne, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.  
9. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty 
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.  
10. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz 
z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać 
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oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ, odpowiednio 
w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.   
11. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia 
przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części 
zamówienia. 
12. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym 
integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części 
zamówienia. 
13. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV:  
13.1 Część 1 –30233140-4 urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego, 
30233141-1 macierz niezależnych dysków, 48900000-7 różne pakiety oprogramowania 
i systemy komputerowe, 48219500-1 pakiety oprogramowania do switcha lub routera, 
72520000-6 usługi wsparcia i doradztwa komputerowego, 
13.2 Część 2 – 48820000-2 serwery, 30233141-1 macierz niezależnych dysków, 
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48219500-1 
pakiety oprogramowania do switcha lub routera, 72520000-6 usługi wsparcia i 
doradztwa komputerowego. 
14. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, 
stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego 
dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na 
stronie internetowej www.pwst.krakow.pl . 
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający opis urządzeń i ich 
elementów składowych o określonych minimalnych lub maksymalnych parametrach i 
wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia: 
 
Część A 
1. Urządzenia pełniące rolę routerów i ściany ogniowej – 4 sztuki  
• Typ: Firewall. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 
• Zastosowanie: będzie wykorzystywany dla potrzeb połączenia zdalnych lokalizacji 
Wszystkie zaproponowane urządzenia, licencje i oprogramowanie powinny: 
- być objęte min. 12-miesięcznym (1 rok) serwisem opartym na serwisie producenta 
urządzenia, zapewniającym wymianę uszkodzonego sprzętu najpóźniej w następnym 
dniu roboczym po dniu zgłoszenia awarii, jeżeli zgłoszenie wpłynęło w dniu roboczym 
do godziny 12:00, lub kolejnego dnia w pozostałych przypadkach i zapewniać w tym 
okresie możliwość bezpłatnego aktualizacji oprogramowania do nowych wersji i 
dostępu do wsparcia technicznego producenta 
- być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. Nie 
dopuszcza się urządzeń typu refurbished lub odnowionych (zwróconych do producenta i 
później odsprzedawanych ponownie przez producenta), 
- pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Kupujący zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonej platformy sprzętowej u 
producenta w celu sprawdzenia czy pochodzi ona z legalnego kanału sprzedaży, 
- końcowym właścicielem oferowanego sprzętu, licencji i oprogramowania musi 
być Zamawiający. 
W ramach składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia 
wszystkich numerów produktów (licencje, sprzęt i oprogramowanie). Lista ta będzie 
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podlegała weryfikacji przez Zamawiającego lub niezależną firmę zewnętrzną, wskazaną 
przez Zamawiającego, w celu weryfikacji z wymaganiami i zgodnością z SIWZ. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
powołania zewnętrznej, niezależnej firmy, wskazanej przez Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia potrzebnych testów sprzętowych. Do tego celu, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wskazany sprzęt, licencje i oprogramowanie do 14 dni od 
powiadomienia o takiej potrzebie. W razie nieprzejścia testów oferta zostanie odrzucona 
i Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zewnętrznej firmy, 
weryfikującej zgodność sprzętu. W przypadku przejścia testów Zamawiający pokrywa 
ich koszty. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji na wdrożoną konfigurację i 
przeprowadzania niezbędnych aktualizacji oprogramowania, na okres minimum 2 
miesiące po zamknięciu wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełny 
dostęp do skonfigurowanych urządzeń Zamawiającego nie później niż na dzień po 
minięciu okresu gwarancyjnego na konfigurację. 
Dostarczony sprzęt powinien umożliwiać przeniesienie konfiguracji z istniejących 
urządzeń Cisco ASA. W przypadku, jeżeli polecenia CLI zaproponowanego urządzenia 
i/lub interfejs graficzny różni się od tego jaki działa w aktualnie wykorzystywanych u 
Zamawiającego urządzeniach Cisco ASA, Wykonawca zapewni dwóm pracownikom 
Zamawiającego bezpłatne szkolenie z obsługi dostarczonych produktów. Szkolenie 
powinno trwać nie krócej niż 5 dni i zawierać łącznie 30 godzin zegarowych (nie 
wliczając przerw), na które powinna składać się część teoretyczna i praktyczna. 
Szkolenie to powinno odbyć się przed zakończeniem prac wdrożeniowych. Od 
Wykonawcy wymaga się oddelegowania do projektu personelu posiadającego 
następujące certyfikaty: 
- CCDP (Cisco Certified Design Professional), 
- CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), 
- CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), 
- CCNA-W (CCNA Wireless). 
 
a. Urządzenie pełniące funkcje routera i ściany ogniowej i bramy VPN  

 
1.1. Architektura urz ądzenia 

 
1.1.1. Urządzenie o konstrukcji modularnej pełniące funkcje bramy VPN i 
ściany ogniowej (firewall) typu Statefull Inspection. Urządzenie musi mieć 
możliwość dalszej rozbudowy sprzętowej. 
1.1.2. Urządzenie wyposażone w:  
1.1.2.1. osiem interfejsów Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45)  
1.1.2.2. dedykowany interfejs Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) do 
zarządzania  
1.1.3. Urządzenie obsługuje interfejsy VLAN-IEEE 802.1q na interfejsach 
fizycznych (200 sumarycznie). 
1.1.4. Urządzenie wyposażone w moduł sprzętowego wsparcia szyfrowania 
3DES i AES oraz licencje na szyfrowanie 3DES/AES. 
1.1.5. Urządzenie posiada dedykowany dla zarządzania port konsoli. 
1.1.6. Urządzenie posiada pamięć Flash o pojemności umożliwiającej 
przechowanie co najmniej 3 obrazów systemu operacyjnego i 3 plików 
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konfiguracyjnych.   
1.1.7. Urządzenie posiada pamięć DRAM o pojemności 8GB, umożliwiającej 
uruchomienie wszystkich dostępnych dla urządzenia funkcjonalności.   
1.1.8. Urządzenie zapewnia możliwość klastrowania dla zwiększania 
wydajności pomiędzy dwoma odległymi fizycznie ośrodkami. Wspierane są 
dwa urządzenia w klastrze. 

 
1.2. Wydajność urządzenia 

 
1.2.1. Przepustowość teoretyczna stanowego firewall’a wynosi 2 Gbps, a dla 
ruchu rzeczywistego (tzw. ruch multiprotocol) 1 Gbps.  
1.2.2. Urządzenie posiada wydajność 300 Mbps dla ruchu szyfrowanego 
protokołami 3DES, AES. 
1.2.3. Urządzenie umożliwia terminowanie 750 jednoczesnych sesji VPN 
(IPSec VPN, SSL VPN). 
1.2.4. Urządzenie zapewnia zestawianie do 750 tuneli SSL VPN w trybie 
client-based i clientless VPN. 
1.2.5. Urządzenie obsługuje minimum 450000 jednoczesnych sesji/połączeń 
z prędkością zestawiania 20000 połączeń na sekundę. Dla pakietów 64 
bajtowych urządzenie posiada wydajność 650000 pakietów na sekundę. 
1.2.6. Urządzenie posiada możliwość agregacji interfejsów fizycznych (IEEE 
802.3ad) – 4 łączy zagregowanych. Pojedyncze łącze zagregowane może 
składać się z 2 interfejsów. 
1.2.7. Urządzenie obsługuje funkcjonalność Access Control List (ACL) – 
zarówno dla ruchu wchodzącego, jak i wychodzącego. 
1.2.8. Obsługa 200 VLAN’ów. 

 
1.3. Funkcjonalność urządzenia 

 
1.3.1. Urządzenie pełni funkcję ściany ogniowej śledzącej stan połączeń 
(tzw. Stateful Inspection) z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych 
dla warstwy aplikacji.  
1.3.2. Urządzenie posiada możliwości konfiguracji reguł filtrowania ruchu w 
oparciu o tożsamość użytkownika (tzw. Identity Firewall), integrując się ściśle 
z usługą katalogową Microsoft Active Directory. 
1.3.3. Urządzenie posiada możliwość uwierzytelnienia z wykorzystaniem 
LDAP, NTLM oraz Kerberos. 
1.3.4. Urządzenie nie posiada ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących 
użytkowników w sieci chronionej. 
1.3.5. Urządzenie pełni funkcję koncentratora VPN umożliwiającego 
zestawianie połączeń IPSec VPN (zarówno site-to-site, jak i remote access). 
1.3.6. Urządzenie zapewnia w zakresie SSL VPN weryfikację uprawnień 
stacji do zestawiania sesji, poprzez weryfikację następujących cech: 
1.3.6.1. OS Check - system operacyjny 
1.3.6.2. IP Address Check - adres z jakiego następuje połączenie 
1.3.6.3. File Check - pliki w systemie 
1.3.6.4. Registry Check - wpisy w rejestrze systemu Windows 
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1.3.6.5. Certificate Check - zainstalowane certyfikaty  
1.3.7. Urządzenie posiada, zapewnianego przez producenta urządzenia i 
objętego jednolitym wsparciem technicznym, klienta VPN dla technologii 
IPSec VPN i SSL VPN.  
1.3.8. Oprogramowanie klienta VPN (IPSec oraz SSL) ma możliwość 
instalacji na stacjach roboczych pracujących pod kontrolą systemów 
operacyjnych Windows (7, XP – wersje 32 i 64-bitowe) i Linux i umożliwia 
zestawienie do urządzenia połączeń VPN z komputerów osobistych PC.  
1.3.9. Oprogramowanie klienta VPN obsługuje protokoły szyfrowania 
3DES/AES.  
1.3.10. Oprogramowanie klienta VPN umożliwia blokowanie lokalnego 
dostępu do Internetu podczas aktywnego połączenia klientem VPN (wyłączanie 
tzw. split-tunnelingu). 
1.3.11. Urządzenie ma możliwość pracy jako transparentna ściana ogniowa 
warstwy drugiej modelu ISO OSI.  
1.3.12. Urządzenie obsługuje protokół NTP. 
1.3.13. Urządzenie współpracuje z serwerami CA. 
1.3.14. Urządzenie obsługuje funkcjonalność Network Address Translation 
(NAT oraz PAT) – zarówno dla ruchu wchodzącego, jak i wychodzącego. 
Urządzenie wspiera translację adresów (NAT) dla ruchu multicastowego. 
1.3.15. Urządzenie zapewnia mechanizmy redundancji, w tym: 
1.3.15.1. możliwość konfiguracji urządzeń w układ zapasowy (failover) 
działający w trybie wysokiej dostępności (HA) active/standby, active/active dla 
kontekstów 
1.3.15.2. umożliwia pracę w klastrze 
1.3.16. Urządzenie realizuje synchronizację tablicy połączeń pomiędzy 
węzłami pracującymi w trybie wysokiej dostępności HA. 
1.3.17. Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji redundancji na poziomie 
interfejsów fizycznych urządzenia. 
1.3.18. Urządzenie zapewnia funkcjonalność stateful failover dla ruchu VPN.  
1.3.19. Urządzenie posiada mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli 
następujących usług: 
1.3.19.1. Hypertext Transfer Protocol (HTTP),  
1.3.19.2. File Transfer Protocol (FTP),  
1.3.19.3. Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP),  
1.3.19.4. Domain Name System (DNS),  
1.3.19.5. Simple Network Management Protocol v 1/2/3 (SNMP),  
1.3.19.6. Internet Control Message Protocol (ICMP),  
1.3.19.7. SQL*Net,  
1.3.19.8. inspekcji protokołów dla ruchu voice/video – H.323 (włącznie z 
H.239), SIP, MGCP, RTSP 
1.3.20. Urządzenie umożliwia zaawansowaną normalizację ruchu TCP: 
1.3.20.1. poprawność pola TCP ACK 
1.3.20.2. poprawność sekwencjonowania segmentów TCP 
1.3.20.3. poprawność ustanawiania sesji TCP z danymi 
1.3.20.4. limitowanie czasu oczekiwania na segmenty nie w kolejności  
1.3.20.5. poprawność pola MSS 
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1.3.20.6. poprawność pola długości TCP 
1.3.20.7. poprawność skali okna segmentów TCP non-SYN 
1.3.20.8. poprawność wielkości okna TCP 
1.3.21. Urządzenie zapewnia obsługę i kontrolę protokołu ESMTP w zakresie 
wykrywania anomalii, śledzenia stanu protokołu oraz obsługi komend 
wprowadzonych wraz z protokołem ESMTP.  
1.3.22. Urządzenie ma możliwość inspekcji protokołów HTTP oraz FTP na 
portach innych niż standardowe. 
1.3.23. Urządzenie zapewnia wsparcie stosu protokołów IPv6, w tym: 
1.3.23.1. listy kontroli dostępu dla IPv6 
1.3.23.2. możliwości filtrowania ruchu IPv6 na bazie nagłówków rozszerzeń: 
Hop-by-Hop Options, Routing (Type 0), Fragment, Destination Options, 
Authentication, Encapsulating Security Payload 
1.3.23.3. inspekcję protokołu IPv6, pracując w trybie transparentnym 
1.3.23.4. adresację IPv6 interfejsów w scenariuszach wdrożeniowych z wysoką 
dostępnością (failover) 
1.3.23.5. realizację połączeń VPN typu site-to-site opartych o minimum IKEv1 
z użyciem protokołu IPv6 
1.3.24. Urządzenie obsługuje mechanizmy kolejkowania ruchu z obsługą 
kolejki absolutnego priorytetu.  
1.3.25. Urządzenie umożliwia współpracę z serwerami autoryzacji w zakresie 
przesyłania list kontroli dostępu z serwera do urządzenia z granulacją per 
użytkownik. 
1.3.26. Urządzenie obsługuje routing statyczny i dynamiczny (min. dla 
protokołów RIP, OSPF i BGP).  
1.3.27. Urządzenie pozwala na osiągnięcie wysokiej dostępności dla 
protokołów routingu dynamicznego, tzn. trasy dynamiczne zawarte w tablicy 
routingu są synchronizowane z urządzenia active na urządzenie standby. 
1.3.28. Urządzenie umożliwia zbieranie informacji o czasie (timestamp) i 
ilości trafień pakietów w listy kontroli dostępu (ACL). 
1.3.29. Urządzenie umożliwia konfigurację globalnych reguł filtrowania 
ruchu, które przykładane są na wszystkie interfejsy urządzenia jednocześnie. 
1.3.30. Urządzenie umożliwia konfigurację reguł NAT i ACL w oparciu o 
obiekty i grupy obiektów. Do grupy obiektów może należeć host, podsieć lub 
zakres adresów, protokół lub numer portu. 
1.3.31. Urządzenie umożliwia pominięcie stanu sesji TCP w scenariuszach 
wdrożeniowych z asymetrycznym przepływem ruchu. 
1.3.32. Urządzenie wspiera Proxy dla protokołu SCEP i umożliwia 
zautomatyzowany proces pozyskiwania certyfikatów przez użytkowników 
zdalnych dla dostępu VPN. 
1.3.33. Urządzenie wspiera użytkownika korzystającego z trybu klienta VPN 
(IPSec oraz SSL) oraz clientless SSL VPN, w zakresie obsługi haseł w systemie 
Microsoft AD, bezpośrednio lub poprzez ACS, dla obsługi sytuacji wygaśnięcia 
terminu ważności hasła w systemie Microsoft AD, umożliwiając zmianę 
przeterminowanego hasła. 
1.3.34. Urządzenie obsługuje IKE, IKE Extended Authentication (Xauth) oraz 
IKE Aggressive Mode. Ponadto urządzenie wspiera protokół IKEv2 (Internet 
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Key Exchange w wersji 2) dla połączeń zdalnego dostępu VPN oraz site-to-site 
VPN opartych o protokół IPSec. 
1.3.35. Urządzenie umożliwia rozbudowę poprzez zakup odpowiedniej 
licencji lub oprogramowania bez konieczności dokonywania zmian 
sprzętowych, w tym istnieje możliwość wirtualizacji konfiguracji poprzez 
wirtualne konteksty. Urządzenie wspiera maksymalnie 20 wirtualnych 
kontekstów. 

 
1.4. Funkcjonalność urządzenia - NGFW 

 
1.4.1. Urządzenie zapewnia funkcjonalności tzw. Next-Generation Firewall 
w następującym zakresie: 
1.4.1.1. system automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji (tzw. 
Application Visibility and Control) 
1.4.1.2. system IPS 
1.4.1.3. system ochrony przed malware 
1.4.2. System posiada możliwość kontekstowego definiowania reguł z 
wykorzystaniem informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez 
pasywne skanowanie. System tworzy konteksty z wykorzystaniem poniższych 
parametrów: 
1.4.2.1. wiedza o użytkownikach – uwierzytelenienie 
1.4.2.2. wiedza o urządzeniach – pasywne skanowanie ruchu 
1.4.2.3. wiedza o urządzeniach mobilnych 
1.4.2.4. wiedza o aplikacjach wykorzystywanych po stronie klienta 
1.4.2.5. wiedza o podatnościach 
1.4.2.6. wiedza o bieżących zagrożeniach 
1.4.3. System posiada otwarte API dla współpracy z systemami 
zewnętrznymi, takimi jak SIEM.  
1.4.4. System automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji (AVC): 
1.4.4.1. posiada możliwość klasyfikacji ruchu i wykrywania min. 2800 
aplikacji sieciowych 
1.4.4.2. zapewnia wydajność min. 350Mbps 
1.4.4.3. pozwala na tworzenie profili użytkowników korzystających ze 
wskazanych aplikacji z dokładnością do systemu operacyjnego, z którego 
korzysta użytkownik oraz wykorzystywanych usług 
1.4.4.4. pozwala na wykorzystanie informacji geolokacyjnych dotyczących 
użytkownika lub aplikacji 
1.4.4.5. umożliwia współpracę z otwartym systemem opisu aplikacji 
pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie opisu dowolnej aplikacji i 
wykorzystanie go do automatycznego wykrywania tejże aplikacji przez system 
AVC oraz na wykorzystanie profilu tej aplikacji w regułach reagowania na 
zagrożenia oraz w raportach 
1.4.5. System IPS: 
1.4.5.1. zapewnia skuteczność wykrywania zagrożeń i ataków na poziomie 
95%. 
1.4.5.2. posiada możliwość pracy w trybie in-line (wszystkie pakiety, które 
mają być poddane inspekcji muszą przechodzić przez system) 
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1.4.5.3. posiada możliwość pracy zarówno w trybie pasywnym (IDS) jak i 
aktywnym (z możliwością blokowania ruchu) 
1.4.5.4. posiada możliwość wykrywania i eliminowania szerokiej gamy 
zagrożeń (np.: złośliwe oprogramowanie, skanowanie sieci, ataki na usługę 
VoIP, próby przepełnienia bufora, ataki na aplikacje P2P, zagrożenia dnia 
zerowego, itp.) 
1.4.5.5. posiada możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków, jak i 
tych nowo powstałych, które nie zostały jeszcze dogłębnie opisane 
1.4.5.6. zapewnia następujące sposoby wykrywania zagrożeń: 
1.4.5.6.1. sygnatury ataków opartych na exploitach,  
1.4.5.6.2. reguły oparte na zagrożeniach,  
1.4.5.6.3. mechanizm wykrywania anomalii w protokołach  
1.4.5.6.4. mechanizm wykrywania anomalii w ogólnym zachowaniu 
ruchu sieciowego 
1.4.5.7. posiada możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i informacji 
zawartych w nagłówkach pakietów, ale również szerokiego zakresu protokołów 
na wszystkich warstwach modelu sieciowego, włącznie z możliwością 
sprawdzania zawartości pakietu 
1.4.5.8. posiada mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów, jak i 
niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives) 
1.4.5.9. posiada możliwość detekcji ataków/zagrożeń złożonych z wielu 
elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń 
1.4.5.10. posiada wiele możliwości reakcji na zdarzenia, takich jak 
monitorowanie, blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia, zastępowanie 
zawartość pakietów oraz zapisywanie pakietów 
1.4.5.11. posiada możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na protokole 
IPv6 
1.4.5.12. posiada możliwość pasywnego zbierania informacji o urządzeniach 
sieciowych oraz ich aktywności (systemy operacyjne, serwisy, otwarte porty, 
aplikacje oraz zagrożenia) w celu wykorzystania tych informacji do analizy i 
korelacji ze zdarzeniami bezpieczeństwa, eliminowania fałszywych alarmów 
oraz tworzenia polityki zgodności 
1.4.5.13. posiada możliwość pasywnego gromadzenia informacji o przepływach 
ruchu sieciowego ze wszystkich monitorowanych hostów włączając w to czas 
początkowy i końcowy, porty, usługi oraz ilość przesłanych danych 
1.4.5.14. zapewnia możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych serwisów 
takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, itp. 
1.4.5.15. posiada możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu 
wysyłanego na niestandardowych portach używanych do komunikacji 
1.4.5.16. zapewnia możliwość obrony przed atakami skonstruowanymi tak, aby 
uniknąć wykrycia przez IPS - w tym celu stosuje odpowiedni mechanizm 
defragmentacji i składania strumienia danych w zależności od charakterystyki 
hosta docelowego 
1.4.5.17. zapewnia mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur - zestawy 
sygnatur/reguł pobierane są z serwera w sposób uniemożliwiający ich 
modyfikację przez osoby postronne 
1.4.5.18. zapewnia możliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z 
określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu jednocześnie 
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1.4.5.19. jest zarządzany poprzez system centralnego zarzadzania za pomocą 
szyfrowanego połączenia 
1.4.5.20. zapewnia obsługę reguł Snort 
1.4.5.21. zapewnia możliwość wykorzystania informacji o sklasyfikowanych 
aplikacjach do tworzenia reguł IPS 
1.4.5.22. zapewnia mechanizmy automatyzacji w zakresie wskazania hostów 
skompromitowanych (tzw. Indication of Compromise) 
1.4.5.23. zapewnia mechanizmy automatyzacji w zakresie dostrojenia polityk 
bezpieczeństwa  
1.4.5.24. posiadać możliwość wykorzystania mechanizmów obsługi ruchu 
asymetrycznego firewall’a dla uzyskania pełnej widoczności ruchu – w 
szczególności posiada możliwość pracy w trybie HA firewalla oraz w trybie 
klastrowania 
1.4.5.25. pozwala na pracę z przepustowością 255 Mbps przy jednoczesnym 
działaniu AVC 
1.4.6. System ochrony przed malware: 
1.4.6.1. zapewnia sprawdzenie reputacji plików w systemie globalnym 
1.4.6.2. zapewnia sprawdzenie plików w sandbox (realizowanym lokalnie lub 
w chmurze) 
1.4.6.3. zapewnia narzędzia analizy historycznej dla plików przesłanych w 
przeszłości, a rozpoznanych później jako oprogramowanie złośliwe (analiza 
retrospektywna) 
1.4.6.4. zapewnia wykrywanie ataków typu Zero-Day 
1.4.7. System zapewnia centralną konsolę zarządzania zapewniającą 
informacje ogólne i szczegółowe o: 
1.4.7.1. wykrytych hostach 
1.4.7.2. aplikacjach 
1.4.7.3. zagrożeniach i atakach 
1.4.7.4. wskazaniach kompromitacji (tzw. Indication of Compromise) na 
podstawie: 
1.4.7.4.1. zdarzeń z IPS 
1.4.7.4.1.1. malware backdoors 
1.4.7.4.1.2. exploit kits 
1.4.7.4.1.3. ataków na aplikacje webowe 
1.4.7.4.1.4. połączeń do serwerów Command’n’Control 
1.4.7.4.1.5. wskazań eskalacji uprawnień 
1.4.7.4.2. zdarzeń sieciowych 
1.4.7.4.2.1. połączeń do znanych adresów IP Command’n’Control 
1.4.7.4.3. zdarzeń związanych z malware 
1.4.7.4.3.1. wykrytego malware 
1.4.7.4.3.2. wykrytej infekcji dropperów 

 
1.5. Zarządzanie i konfiguracja 

 
1.5.1. Urządzenie posiada możliwość eksportu informacji przez syslog.  
1.5.2. Urządzenie wspiera eksport zdarzeń opartych o przepływy za pomocą 
protokołu NetFlow lub analogicznego.  
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1.5.3. Urządzenie posiada możliwość komunikacji z serwerami 
uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołów RADIUS i 
TACACS+ oraz obsługuje mechanizmy AAA (Authentication, Authorization, 
Accounting). 
1.5.4. Urządzenie jest konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny.  
1.5.5. Dostęp do urządzenia jest możliwy przez SSH. 
1.5.6. Urządzenie obsługuje protokół SNMP v 1/2/3.  
1.5.7. Możliwa jest edycja pliku konfiguracyjnego urządzenia w trybie off-
line. Tzn. istnieje możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku 
tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci 
nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. 
1.5.8. Urządzenie umożliwia zrzucenie obecnego stanu programu (tzw. 
coredump) dla potrzeb diagnostycznych. 
1.5.9. Urządzenie posiada wsparcie dla mechanizmu TCP Ping, który 
pozwala na wysyłanie wiadomości TCP dla rozwiązywania problemów 
związanych z łącznością w sieciach IP. 
1.5.10. Urządzenie umożliwia kontrolę dostępu administracyjnego za 
pomocą protokołu TACACS+. 

 
1.6. Obudowa 

 
1.6.1. Urządzenie ma możliwość instalacji w szafie typu rack 19” i powinno 
zostać dostarczone z potrzebnymi do tego celu szynami.  
1.6.2. Wysokość urządzenia nie większa niż 2RU. 
1.6.3. Urządzenie jest wyposażone w 5-letnią subskrypcję na IPS oraz 
ochronę przed malware. 
1.6.4. Jedno z zamawianych urządzeń powinno posiadać licencje do obsługi 
do 25 połączeń SSL VPN przy pomocy dedykowanego oprogramowania 
klienckiego. 

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien przeprowadzić audyt i analizę stanu 
sieci oraz ustalić harmonogram prac, plan adresacji, podział na sieci logiczne, 
wykorzystania adresów publicznych, plan sieci fizycznej i politykę obsługi ruchu 
grupowego (multicast), gwarancji odpowiedniej jakości usług (QoS) oraz reguł ACL, 
NAT i polityk VPN. Ustalenia te będą prowadzone z wyznaczonym do tego celu 
pracownikiem/pracownikami Zamawiającego. Podczas prowadzenia rekonfiguracji łącz 
do sieci Internet, Wykonawca zobowiązuje się do niezbędnych w tym celu 
konsultacjach z dostawcą usługi internetowej. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć 
topologię fizyczną sieci (okablowania) i dokumentację dotyczącą wszystkich 
patchpaneli i gniazdek. Zamawiający dostarczy checklistę, zawierającą wszystkie 
krytyczne punkty/usługi, jakie powinny zostać zweryfikowane po wykonaniu prac. 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć informację na temat wszystkich usług jakie 
działają w sieci wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wskazaniem nazwy usługi/protokołu, 
numeru portu i adresu IP, na którym ona działa. 
Podczas prac nastąpi wyłączenie starej sieci, montaż nowych urządzeń i przełączenie 
wszystkich urządzeń końcowych do nowej sieci. W nowej sieci obsługiwana będzie 
inna adresacja IP oraz numeracja VLAN, która ze względów bezpieczeństwa zostanie 
udostępniona wraz z całym planem po podpisaniu umowy. Wykonawca zapewni swoją 
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pomoc w trakcie readresacji serwerów usługowych i powinien do tego celu 
wydelegować osobę z minimum 2 letnim doświadczeniem na stanowisku administratora 
serwerów, posiadającą wiedzę w administracji serwerami GNU/Linux i Microsoft 
Windows. Wykonawca uporządkuje wszelkie reguły ACL, NAT i polityki grup VPN, 
tak aby w końcowo działającej sieci nie było żadnych niepotrzebnych wpisów. Oprócz 
konfiguracji nowych urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 
rekonfiguracji dla urządzeń już znajdujących się w sieci Zamawiającego, takich jak 
routery/firewalle Cisco ASA, D-Link DFL1060, przełączniki Cisco SG-300, Ubiquiti 
Edge Switch, 3Com Switch, autonomiczne punkty dostępowe Cisco Air 1141 i bramki 
głosowe AudioCodes MP-112. 
Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji SourceFIRE i FireSIGHT. 
Mechanizmy, jakie będzie trzeba skonfigurować w sieci (szczegółowe wymagania co 
do ich konfiguracji zostaną przedstawione po wyłonieniu Wykonawcy): 
- Role Based Access Control, 
- Remote Access IPsec VPN (dla kilku grup z różną polityką dostępu), 
- Remote Access SSL VPN (dla kilku grup z różną polityką dostępu), 
- Stateful Firewall na urządzeniu 
- FlexVPN (IPsec VPN Site-to-Site/IKEv2), 
- AMP i IPS usługi SourceFIRE oraz integracja z FireSIGHT, 
- DHCP, NTP, SSH, QoS, routing, NAT/PAT, ACL, Syslog. 
Konfiguracja istniejących przełączników swoim zakresem będzie obejmować między 
innymi technologie/protokoły: EtherChannel, STP, VLAN, Trunk, QoS, ACL, Syslog, 
NTP i SSH.  
Konfiguracja powinna zostać wcześniej przygotowana przez wykonawcę i wdrożona w 
ustalonym Zamawiającym terminie. Niektóre zmiany będą mogły odbywać się tylko w 
późnych godzinach wieczornych, weekendy i święta. Instalacja sprzętu będzie 
odbywała się w dwóch lokalizacjach krakowskich, w Bytomiu oraz Wrocławiu. 
Zamawiający wyznaczy minimum jedną osobę, która zajmie się weryfikacją działania 
urządzeń końcowych. Prawidłowe funkcjonowania sieci potwierdzone zostanie 
stosownym protokołem. 
Na tydzień po zakończeniu instalacji urządzeń, wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzić krótki instruktaż (nie trwający dłużej niż 2 godziny lekcyjne). Swoim 
zakresem będzie obejmować: zmiany zaistniałe w sieci, wykorzystane technologie, 
sposób działania nowego systemu, metodykę diagnozy i rozwiązywania problemów. 
Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, na terenie Krakowa. 
Jeżeli Wykonawca przewiduje dodatkowe szkolenia, mają się one odbywać w 
odpowiednio do tego przystosowanych laboratoriach zorganizowanych przez 
Wykonawcę, jednocześnie wyklucza się stosowanie metody e-learningowej. 
Od Wykonawcy wymaga się oddelegowania do projektu personelu posiadającego 
certyfikaty firmy proponowanych w ofercie urządzeń na poziomie inżynierskim, 
udokumentowanych stosownym egzaminem: 
Listę osób jaka zostanie wydelegowana do projektu, wraz z listą posiadanych przez nich 
certyfikatach należy załączyć razem z ofertą. 
Na zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powdrożeniową, zawierającą schemat aktualnej sieci, adresację IP, numerację VLAN, 
podział podsieci i rozłożenie urządzeń. 
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Część B 
2. Serwer pamięci masowej NAS – 2 sztuki 
• Typ: serwer pamięci dyskowej. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu 
oraz producenta 
• Zastosowanie: macierz będzie wykorzystywana dla potrzeb backupu danych z głównej 
serwerowni PWST 

Procesor Osiągający w testach www.cpubenchmark.net nie mniej 
niż 9588 punktów 

Pamięć Min 32 GB DDR III RAM 
Pamięć flash dla OS Min 512MB DOM 

Ilość dysków Min 12 x 3.5" SATA II / SATA III - kieszenie z funkcją 
hot-swap 

Pojemność Min 12 x 4TB 
Sieć Min 4 x Gigabit LAN  

Złącza dodatkowe Min 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x eSATA 
Wyświetlacz LCD tak - monitorowanie i szybka konfiguracja systemu 
Obsługa trybów 

RAID 
Min RAID 6, RAID 5+spare, RAID 5, RAID 1, RAID 

0, JBOD, Single Disk 
Funkcje RAID rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restartu 

urządzenia 
Wymiary Dokładnie 88 (H) x dokładnie 482 (W) x 534 (D) mm  
Środowisko 0-40st. C, 0-95% wilgotność 

Montaż w szafie rack standardowe uchwyty montażowe w zestawie 
Szyny teleskopowe 

rack 
Załączone do urządzenia 

Zasilanie Min zasilacz redundantny 2 x 500W 
Pobór mocy Min 89.82W uśpienie, 176.42W praca, 

Głośność praca 47.5dB, spoczynek 45.8dB 
Wake on LAN tak - pobór mocy nie większy niż 1W w trakcie 

uśpienia 
Obsługiwane systemy 

operacyjne 
Windows, Mac OSX, Linux, Unix 

Wspierane systemy 
wirtualne 

VMware ESX 4.x, Citrix Xen 5.x, Hyper-V Windows 
2008R2 

Protokoły sieciowe CIFS, SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, SNMP, 
Telnet, SSH, 

Konfiguracja sieci TCP / IP, stały lub dynamiczny adres 
Port trunking balance, active backup, balance XOR, broadcast, IEE 

802.3ad, adaptacyjny rozkład obciążenia, balance TLB, 
Balance ALB 

Multi IP tak - możliwe oddzielne adresy IP na każdym porcie 
sieciowym 

Serwer DHCP, dyn. 
DNS 

Tak 

Jumbo Frame Tak 
Serwice Network 

Discovery 
UPnP, Bonjour 
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Windows Active 
Directory, LDAP 

Tak 

Bezpieczeństwo 
sieciowe 

filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana 
replikacja 

Szyfrowanie 
wolumenów 

AES 256 bitowe 

Zarządzanie dyskami skanowanie złych sektorów, SMART,  
Inne usługi iSCSI target (do 256), Virtual Disk 

Serwer plików i FTP FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma 
FTP 

Dodatkowe opcje 
serwerowe 

Serwer RADIUS, Serwer Syslog, Klient LDAP 

Kopie zapasowe kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, 
Replicator współpracujący z istnijącymi systemami 

NAS,  
Powiadomienie 

awaryjne 
e-mail, SMS, LED,  

Inne usługi kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram 
wł/wył 

Zarządzanie 
systemem 

poprzez przeglądarkę internetową  

Przycisk reset kasowanie hasła administracyjnego / ustawień 
sieciowych 

Logi systemowe użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia, przydziały 
DHCP 

Wbudowany serwer 
www 

PHP, MySQL, SQLite, phpMyAdmin, Joomla,  

Multimedialne usługi UPnP, radio internetowe, galeria www, iTunes serwer,  
Pobieranie plików zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę 
Stacja monitoringu zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, detekcja ruchu, 

alarmy,  
Max ilość 

użytkowników 
4096 

Max ilość grup 512 
Max ilość folderów 512 
Max ilość połączeń 256 

Język interfejsu Polski, Angielski, Niemiecki, 
Gwarancja Nie mniejsza niz 36 miesięcy wraz z pakietem NBD 

 
Dyski twarde 3,5”, 7200 obr/min. stanowiące integralną część urządzenia zgodne ze 
specyfikacją SATA III, zgodne ze specyfikacją urządzenia (do oferty musi być 
dołączona aktualna lista kompatybilności). Dyski o charakterystyce serwerowej z 
gwarancją nie mniejszą niż 5 lat. Urządzenie ma spełniać wymagania kompatybilności z 
istniejącymi serwerami NAS i zapewniać bezproblemową komunikację i wymianę 
danych na poziomie zautomatyzowanego backupu z istniejącymi urządzeniami firmy 
QNAP. 
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a. Urządzenie podtrzymujące napięcie – 1 sztuka 
Konfiguracja minimalna Zamawiaj ącego 

Moc urządzenia nie mniej niż 4000W nie więcej niż 6000W 

Praca w trybie rzeczywistego podwójnego przetwarzania on-line z sinusoidalnym 
napięciem wyjściowym. 
Technologia wykorzystująca zaawansowane zarządzanie baterią w celu zwiększenia jej 
żywotności i optymalizacji czasu doładowania. 
Możliwość wyboru trybu wysokiej wydajności pracy 

Funkcja Start-on-battery umożliwia uruchomienie UPS nawet, jeśli zasilanie z sieci nie 
jest dostępne (tzw. „Zimny start”). 
Wersja instalacji: Rack  

Zdalne sterowanie wyłączaniem za pośrednictwem portu zdalnego awaryjnego 
wyłącznika zasilania. 
Standardowe opcje komunikacji: jeden port komunikacyjny RS-232, port 
komunikacyjny USB. 
Karty łączności rozszerzające możliwości komunikacji 

 
b. Szafa serwerowa 42U  – 1 sztuka 
1 Szafa serwerowa, SxWxG: 600x2000x1200 mm, 
2 drzwi przednie z blachy stalowej wentylowane, 
3 Drzwi tylne z blachy stalowej, wentylowane, podzielone pionowo, zawiasy 180° 
4 Ściany boczne dzielone 
5 Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, z bocznym obustronnym 

wprowadzeniem kabli w głębokości i z zakrytym wycięciem pod moduł 
wentylatorowy  

6 Półki o obciążalności od 50 kg szt 2 
7 Zestaw wentylatorów do montażu na dachu z układem sterującym załączanie przy 

zadanej temperaturze. 
8 Zestaw do rozdziału energii elektrycznej z wtykiem CEE (16A/32A) gniazda 

wyjścia odbiorników z gniazdami C13 – 24 szt i C19 – 4 szt (16A) szt 1  
9 Kabel przyłączeniowy ze złączem C13 (gniazdko) i C14 (wtyk) sztuk 5 
10 Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej 
11 Kratka wentylacyjna przednia 
12 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5 
13 Obciążalność 1500 kg 

 
c. Wykonie prac podłączeniowych w budynku PWST Warszawska z 
przeznaczeniem na serwerownię, a w szczególności: 
Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanego zasilania energetycznego na potrzeby 
serwerów i urządzeń aktywnych o mocy 6kW oraz urządzeń klimatyzacyjnych o 
mocy 6,5 – 7kW    (w załączeniu  schemat podłączeń - w formacie DWG)  
 

1. Montaż tablicy serwerowni (RTS) w pomieszczeniu nr 029 na poziomie piwnic. 
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Tablica zasilana będzie z rozdzielni głównej budynku ( RG) zlokalizowanej na parterze, 
kablem Yky 5x10mm2, układanym częściowo w kanale kablowym PCV a częściowo w 
szachcie i przestrzeni międzystropowej. Rozdzielnicę główną należy doposażyć w 
zabezpieczenie tej linii zasilającej tzn. zainstalować wyłącznik nadmiarowoprądowy 3P 40A 
10kA 
2. Z tablicy serwerowni zasilane będą urządzenia serwerowni. Tablica wyposażona będzie w 
wyłącznik główny, ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C, wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe o wartościach prądu zadziałania 
dobranych do instalowanych urządzeń. 
3. Przewody zasilające klimatyzatorów (YDY 5x2,5mm2) oraz przewody łączące jednostki 
zewnętrzne i wewnętrzne (YDY 4x1,5 mm2) układane będą częściowo w przestrzeni 
międzystropowej a częściowo w szachcie i w listwach elektroinstalacyjnych na tynku. 
4. W serwerowni zainstalowana będzie lokalna szyna wyrównawcza oraz przewód 
uziemiający z bednarki Fe/Zn 
5. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary ochronne i sporządzić dokumentację 
powykonawczą. 
 
Zakres szczegółowy robót 
Tablice rozdzielcze - montaż tablicy rozdzielczej serwerowni (TRS) - w pomieszczeniu nr 
029 na poziomie piwnic   1 szt.  
Montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego 3P 40A 10kA -doposażenie rozdzielnicy RG   
1szt. 
Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 2 
otw.  
Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły  
2 otw.  
Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4 
otw.  
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe  14 m  
Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm      6 szt.  
Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 100 mm    2 szt.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - YDy 4x1,5 mm2     20 m  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2, układane w przestrzeni 
międzystropowej i w szachcie - YDy 4x1,5      40 m  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - YDy 5x2,5 mm2     20 m  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte  
50 m  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania YDy 5x10 mm2   5 m  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane w kanały zamknięte  9 m  
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce  
16 szt.żył    
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 30 
szt.żył  
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce  
10 szt.żył  
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Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na 
podłożu innym niż drewno   14 m  
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 3 pomiar 
3 - 2 - 
Sprawdzenie i pomiary obwodów sterowniczych - klimatyzatory   2 pomiary 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)  1 próba 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 2 próby 
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej i dostarczenie jej razem z protokołem odbioru. 

d. Połączenie istniejącego zakończenia światłowodu do planowanego 
pomieszczenia serwerowni. 
Wykonanie dwu przewiertów przez strop o średnicy 80mm oraz przewiertu o średnicy 
60mm na potrzeby podłączenia światłowodu oraz podłączenia okablowania 
strukturalnego. Przewierty mają być wykonane z pomieszczenia, w którym znajduje się 
istniejący punkt dystrybucyjny – Portiernia – do pomieszczenia wodomierza 
zlokalizowanego w piwnicy. Otwory mają być umiejscowione za istniejącym PD 
(Punktem Dystrybucyjnym). 
Wykonanie połączenia światłowodowego Single Mode (8 włókien) z planowanej 
serwerowni do istniej szafy krosowej zakończonego złączem LC. Przewidywana 
długości podłączenia 20 metrów. W istniejącym punkcie dystrybucyjnym zakończenie 
włókien w istniejącej szufladzie. W nowym punkcie dystrybucyjnym instalacja szuflady 
i patch paneli światłowodowych.  
W załączeniu plany budynku. 
Dostarczenie patchcordów SM do połączenia nowej lokalizacji z szafą krosową szt. 4 
Zamawiający pozostawia Wykonawcy ustalenie trasy światłowodów, które mają być 
wykonane zgodnie ze sztuką. 
e. Położenie okablowania Ethernet kat 6A z nowego pomieszczenia 
serwerowni do istniejącego punktu dystrybucyjnego  
Połączenie nowej serwerowni z istniejącym PD pięcioma kablami Ethernet kat 7 
zakończonych po stronie PD w istniejącym patch panelu oraz po stronie nowej 
serwerowni w dostarczonym przez wykonawcę patch panelu kat 6A zgodnym z 
zastosowaną technologią okablowania oraz posiadającym stosowne atesty dla 
podłączanego kabla. Przewidywana długości podłączenia 20 metrów dla pojedynczego 
kabla. Zastosowane podłączenia mają być zgodne z istniejącym standardem 
okablowania oraz zastosowanego osprzętu, wszystkie istniejące połączenia wykonane 
są w standardzie AMP, okablowanie strukturalne kat 7 patch panele kat 6A. 
Nowe elementy mają pochodzić od jednego producenta i posiadać stosowne certyfikaty. 
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej i dostarczenie jej razem z protokołem odbioru. 
Trasa kablowa ma być tak zaprojektowana, żeby można było poprowadzić na całej jej 
długości dodatkowo 100 kabli Ethernet kat 7, zamiarem Zamawiającego jest w 
przyszłości przeniesienie punktu dystrybucyjnego do pomieszczenia nowej serwerowni 
i przeniesienie okablowania strukturalnego do nowego punktu dystrybucyjnego w 
serwerowni.  
Zamawiający pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w celu dokonania wizji lokalnej. 
Termin spotkania należy ustalić telefonicznie z Witoldem Stępniem, tel. 507332785 od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. 
Prace należy tak zaplanować, aby przerwy w dostępie do Internetu były jak najkrótsze. 
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Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej wraz z protokołami pomiarowymi dokumentującymi zgodność 
wykonania z obowiązującymi normami i dostarczenie jej razem z protokołem odbioru. 
 
4) Termin wykonania zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do 
dwóch części zamówienia.  
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 60 dni, liczonych od dnia 
udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi nie później niż do dnia 15 
września 2017 r., natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym 
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji 
zamówienia o stosowną liczbę dni w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia 
umowy.  
3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. 
5) Warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do 
dwóch części zamówienia. 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
pozwalające na realizację zamówienia.  
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku. 
1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
pozwalającej, na realizację zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku. 
1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na 
realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 
1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 
1. dla części 1 przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje 
potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 
kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym 
uprawnienia w szczególności do instalacji i uruchomienia.  
2. dla części 2 przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje 
potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 
kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym 
uprawnienia w szczególności do instalacji i uruchomienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, 
opisany wyżej warunek udziału dotyczący dysponowania osobą zdolną do realizacji 
zamówienia musi spełnić łącznie odpowiednio dla oferowanych części. 
1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, 
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia 
upływu terminu składania ofert, wykonał główne dostawy, tj.  
1.3.2.1 dla części 1 przedmiotu zamówienia zrealizował co najmniej dwie dostawy 
wraz z uruchomieniem sprzętu sieciowego zawierające co najmniej routery lub firewale 
z funkcjonalnością routingu w dwóch wykazanych dostawach, o wartości łącznej 
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wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 400.000,00 zł. brutto (słownie: czterysta 
tysięcy złotych (PLN). 
1.3.2.2 dla części 2 przedmiotu zamówienia zrealizował co najmniej dwie dostawy 
wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego zawierające co najmniej serwery 
pamięci dyskowej NAS w dwóch wykazanych dostawach, o wartości łącznej 
wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN). 
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, 
opisane wyżej warunki udziału dotyczące wiedzy i doświadczenia musi spełnić łącznie 
odpowiednio dla wymagań oferowanych części. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, 
w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty 
oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ. 
1.4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wskazuje ich spełnianie. Wykonawca 
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. 
1.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 
1.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotów udostępniających nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 
1.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 
1.7 Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
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podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2.1 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające 
Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, jak również wykazani w ofercie podwykonawcy. 
2.2 Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, dlatego też Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę: 
2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615), 
2.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
2.2.3. który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 
2.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające 
Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, jak również wskazani w ofercie podwykonawcy. 
2.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna 
za wystarczające przedstawione dowody. 
2.5 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
2.6 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
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potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski dla tej waluty z dnia otwarcia ofert. 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ustawy Pzp i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp 
oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
1.1 wraz z ofertą: 
1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik 
A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
1.1.2 Obliczenie ceny oferty dla całości oferowanej części zamówienia, wyliczonej w 
oparciu o własną kalkulację, odpowiednio do wymagań opisanych w SIWZ. 
1.1.3 Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, 
wydruk/i ze stron internetowych) producenta/ów (wskazujące w szczególności 
oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę 
produktu, jego elementy i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę 
zgodności oferowanych urządzeń i ich elementów oraz parametrów z wymaganiami 
SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim). 
1.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia 
dotyczące tych podmiotów. 
1.1.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, 
składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców 
1.1.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1.2 na wezwanie Zamawiającego: 
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 
lub dokumentów: 
1.2.1.1 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi tj. 
ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 
655) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), 
1.2.1.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za instalację i uruchomienie, wraz z 
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do 
Formularza oferty), 
1.2.1.3 wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.   
1.3 Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 
1) Formularz oferty z załącznikami, 
2) dowód wniesienia wadium, 
3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 
2. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa 
w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy 
zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 
powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne 
lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  
5. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom 
zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego 
podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający 
zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego 
podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji 
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postępowania. 
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa, powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 
o ile są one aktualne. 
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń i dokumentów. 
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
10. Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie 
internetowej UZP o następującej treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do 
grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do 
wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy 
jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek 
aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający 
podkreśla, iż Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej (po zaznaczeniu 
odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą. 
Wzór oświadczenia dotyczącego istnienia lub braku powiązań kapitałowych  
przedstawiony jest w załączniku A do SIWZ. 
7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu, faxu lub drogą 
elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami 
musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 11) SIWZ. 
2. Adres i osoba kontaktowa – Franciszek Gałuszka, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 
Kraków; tel. +4812-422-81-96; fax +4812-422-02-09; e-mail: 
sekretariat@pwst.krakow.pl lub Witold Stępień, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 
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Kraków; tel. +12-422-81-96, w. 60; fax +4812-422-02-09; e-mail: 
stepien@pwst.krakow.pl 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 
informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na dwa dni przed upływem termin składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)4. SIWZ, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień lub pytań i odpowiedzi lub 
modyfikacji wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 
7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w takim przypadku sporządza informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz 
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a 
następnie zamieszcza ją na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zamienia treść ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę 
informację na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 
8) Wymagania dotyczące wadium, odpowiednio w odniesieniu od jednej do 
dwóch części zamówienia.  
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania 
ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę odpowiednio:  
1.1 W części 1 zamówienia – 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 
1.2 W części 2 zamówienia – 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 
00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
2.1 pieniądzu; 
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3 gwarancjach bankowych; 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.). 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych 
polskich na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.  24 Oddział w Krakowie 
nr 91 1500 1487 1214 8007 2258 0000. 
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 
ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej, 
8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty,  
a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu 
wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być 
złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po 
zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem musi być złączona z ofertą. 
9) Termin związania ofertą, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch 
części zamówienia. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do 
składania i otwarcia ofert. 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert odpowiednio w odniesieniu od jednej do 
dwóch części zamówienia. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość 
oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu 
zamówienia, przy czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego 
Wykonawcę na jedną lub dwie części zamówienia.  
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego wniesienia winien 
złożyć wraz z ofertą. 
3. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą obliczenie ceny oferty dla całości 
oferowanej części zamówienia, wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, odpowiednio 
do wymagań opisanych w SIWZ. 
4. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny 
bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, wydruk/i ze stron internetowych) producenta/ów 
(wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer 
katalogowy, charakterystykę produktu, jego elementy i inne istotne), pozwalające na 
pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń i ich elementów oraz 
parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku 
angielskim)..  
5. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty 
załączniki, zawierające oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia opisane w pkt 5) SIWZ, a 
wyszczególnione w pkt 6) SIWZ (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z 
ich treścią). 
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku 
podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, 
przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące 
wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne. 
7. Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności 
technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
8. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
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zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), pod warunkiem, że 
taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:  
8.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika, jako 
przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego 
upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 
umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy 
czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 
8.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
warunków. 
8.3 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
9. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być 
sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 
10. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników 
zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 
11. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 
12. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim, na komputerze lub 
maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 
13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez 
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy 
czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz 
kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) 
winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. 
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje 
się:  
13.1 osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i 
innych; 
13.2 osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; 
13.3 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 
13.4 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty 
odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź 
stosowną umowę; 
13.5 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się 
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
14. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 
ponumerowane (z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób 
uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca 
sporządził i dołączył spis treści oferty. 
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15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
16. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta 
zawiera tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył 
oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ oraz umieścił 
wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej 
kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył 
uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanową tajemnice przedsiębiorstwa. W 
przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania 
ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż 
nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich 
poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 
17. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia 
podstaw wykluczenia. 
18. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, odpowiednio w odniesieniu od 
jednej do dwóch części zamówienia. 
1. Oferty należy składać w Sekretariacie PWST w Krakowie, przy ul. 
Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p. pok. 219, w terminie do dnia 17 sierpnia 
2017 r. do godziny 10:00. 
2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania, o czym Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. 
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie 
zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie 
posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie dostawy i uruchomienia 
sprzętu komputerowego w ramach utworzenia zapasowej serwerowni i 
modernizacji infrastruktury komputerowej dla PWST p rzy ul. Straszewskiego 21-
22 w Krakowie, w odniesieniu do części ………….. zamówienia - nie otwierać przed 
dniem 17 sierpnia 2017 r. godz. 10:15.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową 
Wykonawcy.  
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej 
treści po upływie terminu składania ofert. 
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:15 
w  PWST w Krakowie, przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p. pok. 222. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, 
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terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
poszczególnych ofertach. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące:  
8.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
8.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
8.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste 
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 
przewidzianych w art. 24  ustawy PZP. 
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek 
przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 lub art. 90 ust. 3 ustawy PZP. 
13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje 
którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP. 
14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu 
Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 
15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt 11) 14. SIWZ, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
12) Opis sposobu obliczenia ceny, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch 
części zamówienia. 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie własnej 
kalkulacji, a przedstawić zgodnie z wymaganiami SIWZ, uwzględniając wszelkie 
koszty niezbędne do jego wykonania, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, 
upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.  
2. Sumaryczna ryczałtowa cena brutto oferty wyliczona na podstawie własnej 
kalkulacji Wykonawcy przy uwzględnieniu treści SIWZ winna odpowiadać cenie 
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
3. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915)  
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
a wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 
5. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu 
umowy, a płatność nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. Faktura będzie 
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płacona w terminie do 30 dni od odebrania całości zamówienia, podpisania protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz doręczenia faktury. 
7. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę).  
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
9. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
10. Zamawiający informuje, iż będzie ubiegał się o zaświadczenie z MKiDN, że jest 
placówką oświatową, co uprawnia Zamawiającego do zastosowania 0% stawki podatku 
VAT na zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), niemniej 
do obliczenia ceny oferty należy wskazać i doliczyć obowiązujące podatki. 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych  
w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych),  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
2. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże ceny oferty lub oferowanego 
okresu gwarancji lub innych ocenianych parametrów w danej części zamówienia, 
Zamawiający będzie zobligowany w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucić 
jego ofertę jako niezgodną z postanowieniami niniejszej SIWZ. 
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Część A 
Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 60 %  
Gwarancja – 10 %  
Licencje na funkcjonalności – 30 % 
 
Punkty przyznawane za kryterium „Cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą 
liczone wg następującego wzoru: 
C= (Cnaj/Cb)x60  
gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,  
Cb – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany(cena badanej 
oferty),  
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium 
cena: 60 punktów.  
 
Punkty przyznawane za kryterium „Gwarancja” będą liczone wg następującego wzoru:  
G = (Gb/Gn) x10  
gdzie:  
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G – ilość punktów przyznana danej ofercie za gwarancję,  
Gn – najdłuższa z oferowanych gwarancji liczona w latach,  
Gb – gwarancja w latach podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium 
gwarancja: 10 punktów. 
 
Punkty przyznawane za kryterium „Licencje na funkcjonalności” będą liczone wg 
następującego wzoru:  
L = (Lb/Ln) x30  
gdzie: L – ilość punktów przyznana danej ofercie za licencje na funkcjonalności,  
Ln – najdłuższa z oferowanych licencji na funkcjonalności,  
Lb – długość licencji na funkcjonalność przedstawione przez Wykonawcę, dla którego 
wynik jest obliczany. 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w Licencja na 
funkcjonalność: 30 punktów. 
 
Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane dla każdego z kryteriów 
oddzielnie. Przykładowe obliczenie dla wszystkich kryteriów: Cn - cena najniższej 
oferty - 90 Cb - badanej oferty - 100 Gn - gwarancja najdłuższa – 5 lat Gb - gwarancja 
badanej oferty - 4 lata Ln – najdłuższa licencja na funkcjonalność 20 Lb- badana 
licencja na funkcjonalność 5  
((90/100)*60)+ ((4/5)*10)+((5/20)*30)= 69,5 
 
Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (bez zaokrągleń). 
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana 
zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość 
ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 
 
Część B 
Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 60 % 
Gwarancja – 40 % 
Punkty przyznawane za kryterium „Cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą 
liczone wg następującego wzoru: 
C= (Cnaj/Cb)x60 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
Cb – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany(cena badanej 
oferty), 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium 
cena: 60 punktów. 
 
Punkty przyznawane za kryterium „Gwarancja” będą liczone wg następującego wzoru: 
G = (Gb/Gn) x40 
gdzie: 
G – ilość punktów przyznana danej ofercie za gwarancję, 
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Gn – najdłuższa z oferowanych gwarancji liczona w latach, 
Gb – gwarancja w latach podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium 
gwarancja: 40 punktów. 
 
Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane dla każdego z kryteriów 
oddzielnie. 
Przykładowe obliczenie dla wszystkich kryteriów: 
Cn - cena najniższej oferty - 90 
Cb - badanej oferty - 100 
Gn - gwarancja najdłuższa – 5 lat 
Gb - gwarancja badanej oferty - 4 lata 
((90/100)*60)+ ((4/5)*40)=86 
 
Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku (bez zaokrągleń). 
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbą punktów, uznana 
zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku równych wyników decyduje wysokość 
ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną. 
 
14) Informacj ę o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego: 
1.1 wykaz podwykonawców, o ile są przewidziani na etapie podpisania umowy, 
1.2 wykaz (lista) osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz aktualnymi z 
kopiami dokumentów potwierdzających ich uprawnienie dotyczące instalacji i 
uruchomienia dostarczanego sprzętu, 
1.3 umowę konsorcjum lub spółki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, legitymujących się 
stosownymi uprawnieniami, wymaga akceptacji Zamawiającego. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie 
ono przesłane faksem lub e-mailem bądź 10 dni, jeżeli zostanie ono przesłane w inny 
sposób.  
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w pkt 14)3. SIWZ, jeżeli w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 
oferty. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy 
PZP.  
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
16) Wzór umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części 
zamówienia. 

WZÓR UMOWY  Nr: …….  
zawarta w Krakowie dnia …… 2017 r. pomiędzy:  
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie,  
z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, 
reprezentowaną przez.........................................................., przy akceptacji finansowej 
kwestora ..........................................,  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”  
a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
................................................................................ 
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., 
kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON: ........................ i NIP: ........................, reprezentowanym przez: 
..................................................................  
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
…………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zamieszkałym…………………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer) ........................, posiadającym REGON: ....................... i NIP: ...........................,  
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. …………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………, zamieszkałym ……………….,  legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer) ................................................, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, 
2. …………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………, zamieszkałym ……………….………………, legitymującym 
się dowodem osobistym (seria i numer) .............................., wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 
nazwą ……………….……..,  posiadającym REGON …………… i NIP ……………....  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 
przykład w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1........................................................., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w 
.............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ............................, kapitał zakładowy w wysokości ……………….. 
(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki 
akcyjnej), posiadającym REGON: ............................. i NIP: .............................., 
reprezentowanym   przez: .................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
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2. ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………....,  zam. …………………., legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer) ....................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na 
podstawie pełnomocnictwa nr ............…. z dnia: 
……………………………………………….………. (Lider Konsorcjum),  
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
Zwanym/ą dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy A-381-6/17, zgodnie z art. 39 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Strony 
zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę poniżej 
wyspecyfikowanego sprzętu, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, gotowych 
do pracy zgodnie z przeznaczeniem, przy czym przedmiot umowy obejmuje również 
transport ww. sprzętu do siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego wskazanej 
w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w dokumentacji postępowania przetargowego i ofercie Wykonawcy, 
stanowiących integralną część umowy a będących w posiadaniu Zamawiającego. 
Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1.1. Część 1 – ……………………………..,  
1.2. Część 2 – ………………………………, 
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zainstalowany oraz uruchomiony w 
…………………………………., przy czym osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń 
i nadzór ze strony Zamawiającego jest pan/pani … , tel. …, e-mail:  … lub inna osoba 
wskazana przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 
60 dni, liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy, czyli do 
dnia ……………….r. 
4. Ponadto w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić 
wsparcia technicznego dla dostarczonych urządzeń wskazanych w ust. 1, polegającego 
na udostępnieniu informacji technicznych dotyczących ww. produktów oraz 
umożliwieniu Zamawiającemu dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień po 
podaniu na dedykowanej stronie internetowej producenta http://www.………… numeru 
seryjnego lub modelu danego urządzenia.  
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania 
przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta 
Wykonawcy, będące w posiadaniu Zamawiającego.  
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7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 
Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z 
realizacji niniejszej umowy. 
8. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania własne. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 
dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej 
jakości użytych materiałów oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu 
należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego 
działalności. 
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt komputerowy odpowiada normom 
oraz posiada certyfikaty wskazane w postanowieniach SIWZ. 
4. W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, 
wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne i nieograniczone 
czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do 
prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w art. 75 ust. 
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
2017 poz. 880 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji: 
a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu 
komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana 
równocześnie z programem komputerowym;  
b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w 
celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z 
egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, 
dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 
lub przechowywania programu komputerowego;  
c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 
i 2 ww. ustawy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do 
osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z 
innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:  
ca) czynności te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną  do 
korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą 
na ich rzecz,  
cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo  
dostępne dla osób, o których mowa pod lit. ca),  
cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, 
które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. 
5. Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania z 
oprogramowania w zakresie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, w 
chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń 
oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bez konieczności 
składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli. 
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6. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również 
egzemplarze oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. 

§ 3 
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe w części 1 za przedmiot umowy ustala się na kwotę 
netto: ..................... PLN, słownie: ............................................ złotych 00/100, co po 
doliczeniu należnej stawki podatku VAT daje kwotę brutto: ..................... PLN, 
słownie: ............................................ złotych 00/100, przy czym ceny jednostkowe 
poszczególnych urządzeń dostarczonych w ramach tej części przedmiotu zamówienia 
określa kalkulacja cenowa w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe w części 
1 za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ..................... PLN, słownie: 
............................................ złotych 00/100, co po doliczeniu należnej stawki podatku 
VAT daje kwotę brutto: ..................... PLN, słownie: ............................................ 
złotych 00/100, przy czym ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń dostarczonych 
w ramach tej części przedmiotu zamówienia określa kalkulacja cenowa w ofercie 
Wykonawcy. 
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………………. . 
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ lub nie jest 
płatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca 
powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy. 
6. Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje 
Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług.  

§ 4 
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo 
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.  
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 
dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu zamówienia i 
podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do 
odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w § 1 ust. 2 
umowy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 
4. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej 
realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, 
który zostanie odnotowany ww. protokole. 
5. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem 
upoważnionych przedstawicieli stron umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy oraz 
przeprowadzeniu uruchomienia. 
6. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot umowy 
będzie wolny od wad. 
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7. Dostawa poszczególnych elementów (części) urządzeń składających się na 
przedmiot umowy nie jest równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Protokół 
odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być podpisany dopiero po należytym 
wykonaniu całości umowy.  
8. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z 
tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 
9. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 
upoważniony jest przedstawiciel wskazany w § 1 ust. 2 umowy. 
10. Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych 
upoważniony jest: …………………….. . 
11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 
Zamawiającego, na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany w  fakturze. 
12. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia 
przelewu przez Zamawiającego. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek, przy czym 
jest zobowiązany on zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy 
oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) 
wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i innych 
umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane. 
2. Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie 
obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego 
przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony 
gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady 
fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres … miesięcy 
(licząc od daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń), z uwzględnieniem zapisów 
dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ. W ramach gwarancji 
Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) 
bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków 
gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.  
4. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego 
serwis lub osoby posiadające certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych na 
koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe 
to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi 
gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie 
określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego 
w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu umowy. 
6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu 
użytkowania przedmiotowego sprzętu komputerowego (on-site) w terminie 
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uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy czym 
reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem 
lub emailem (tzw. Next Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i 
koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania 
umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, 
chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią 
wydłużyć czas naprawy.  
7. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy 
zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje 
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 
ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  
8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu 
umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego 
elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu 
naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu). 
9. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas 
liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 6 niniejszego 
paragrafu umowy. 
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie okresu wskazanego w ust. 3 od 
momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego 
podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez 
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). 
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na 
usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy. 
11. Zamawiającemu w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy, będzie domagał się w szczególności w razie wadliwego montażu 
przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1) przez Wykonawcę, będzie on domagał się jej 
demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub 
usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 12 
niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio. 
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje 
się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w 
drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia 
przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo 
zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z 
dowodem zapłaty. 
13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji 
określonych przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego w 
dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez 
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Wykonawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego 
paragrafu umowy.  

§ 6 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 
niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w poniższej wysokości w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
b) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, przy czym nienależyte 
wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy 
lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami SIWZ, albo też nie zapewnia osiągnięcia 
wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z SIWZ i 
użytkowych przedmiotu umowy, 
c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w 
stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 
3 umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, umowy stwierdzonych przy odbiorze, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 
Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, 
e) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie z 
treścią § 5 ust. 6 umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia wartości brutto przedmiotu umowy, 
f) nieprzeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, za dopuszczenie się przez 
Wykonawcę ww. uchybienia. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę w przydatku odstąpienia od 
niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn lezących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy. 
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia 
następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w 
niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.  
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych 
z wymagalnej i należnej Wykonawcy  kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze. 
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

§ 7 
1) Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w 
ust. 2. 
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2) Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych poniższych okolicznościach: 
a) dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie 
wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub 
przekroczył terminu realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej 
zapisami. 
3) Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 
4) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5) Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę 
kar umownych. 

§ 8 
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne 
o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, 
w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza 
zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. 
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać 
swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym 
drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego 
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 
3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

§ 9 
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem 
nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie 
wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne 
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, 
bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku 
dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 10 
1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny 
umowy, w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na 
przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku 
przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez 
Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 8; 
b) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub 
Wykonawcę; 
c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 
dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności 
urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub 



SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach 
utworzenia zapasowej serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla PWST przy ul. 
Straszewskiego 21-22 w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 

 Nr sprawy: A-381-6/17 

__________________________________________________________________________________________ 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków; tel. +4812-422-81-96, fax +4812-422-02-09; 
e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  www.pwst.krakow.pl   Strona 42 z 64 

wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia bądź jego elementów; 
d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, 
e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla 
Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia 
przy pomocy podwykonawców. 
2. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych 
konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie 
ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie 
pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie. 

§ 11 
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań 
z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, 
w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o 
zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 
korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze. zm.) oraz 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.). 
5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji 
niniejszej umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
Miejscowość ............................................... dnia ...................................... 2017 roku. 

 
Akceptuję wzór umowy 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, 
jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 
Pzp.  
4. 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. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-
676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.  
6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 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 faksem lub e-mailem.  
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 
określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 
7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie 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.  
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 
8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
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8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8. 
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
9.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
9.2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o  
udzielenie  zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.  
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  
12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)10. niniejszej SIWZ nie 
mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności 
zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 
186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  
13. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z 
późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. 
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. Od skargi uiszcza się opłatę. 
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
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zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie 
orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym 
się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami. 
17. Zawiadomienie: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
ustawy PZP.  
18. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  
19. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 
art. 180 ust 2 ustawy PZP.  
20. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw 
przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba 
uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie 
ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu 
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie 
to skarga nie przysługuje.  
21. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej 
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP. 
18) Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych odpowiednio w odniesieniu 
od jednej do dwóch części zamówienia opisanych szczegółowo w pkt 3) SIWZ, przy 
czym nie ogranicza liczby części na jakie może złożyć ofertę jeden Wykonawca. 
19) Informacja o umowie ramowej. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających. 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich 
składanie. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi 
na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. 
1. e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl  
2. strona internetowa www.pwst.krakow.pl  
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich (PLN). 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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26) Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 
27) Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
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FORMULARZ      OFERTY  

______________________________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY – PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
ul. Straszewskiego 21-22, 31 – 109 Kraków 
______________________________________________________________________ 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 
…………………………………………………………………………………., 
Adres siedziby –  
 
……………………………………………………………………………………, 
Adres do korespondencji –  
 
……………………………………………………………………………………, 
 
 
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 
 
 
E-mail: ..............................................................; 
 
 
NIP - .................................................; REGON - .................................................; 
 
 
Bank Wykonawcy ........................; konto nr...............................................................; 
 
\ 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w 
zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach utworzenia 
zapasowej serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, 
ja/my niżej podpisany/i: 
 
............................................................................................................................................. 

imię i nazwisko osoby/ób podpisującej/ych ofertę 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

nazwa i adres Wykonawcy 
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1. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z 

treścią SIWZ, ewentualnie wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, jeżeli dotyczy: 

1.1. W zakresie części 1 za łączną kwotę netto ……………………………* , plus 

należny podatek VAT w wysokości …....... * %, co daje kwotę brutto …....................... 

* (słownie :…….... *),  

1.2. W zakresie części 2 za łączną kwotę netto ……………………………*, plus 

należny podatek VAT w wysokości …....... * %, co daje kwotę brutto …....................... 

* (słownie :………... *). 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie do 60 

dni, liczonych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami SIWZ i wzoru 

umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 

3. Oświadczamy, że oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania 

wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w 

odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, odpowiednio w odniesieniu od jednej do 

dwóch części zamówienia, przy czym: 

W części 1 oferujemy okres gwarancji dla całości przedmiotu: ………………..* 

miesięcy, 

W części 2 oferujemy okres gwarancji dla całości przedmiotu: ………………..* 

miesięcy, 

* - wypełnić z uwzględnieniem informacji zawartych pkt. 3) SIWZ oraz pkt. 13) SIWZ 
4. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni oraz warunki 
rozliczeń i płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym 
integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części 
zamówienia. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego 
integralną część SIWZ i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz 
zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, odpowiednio w odniesieniu od jednej do 
dwóch części zamówienia. 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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6. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez 
udziału Podwykonawców * / z udziałem Podwykonawców, odpowiednio w odniesieniu 
od jednej do dwóch części zamówienia  
………………………………….......................................................................................* 
(zakres prac powierzony Podwykonawcom oraz nazwy Firm Podwykonawców)* - niepotrzebne skreślić 

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji * / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane: oznaczenie 
rodzaju (nazwy) informacji: .................................................................................... strony 
od ................ do ..............* , odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części 
zamówienia. 
* - niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty składania ofert, 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 
9. Oświadczamy, iż w cenie ryczałtowej oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości 
przedmiotu zamówienia oraz, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z 
wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w 
SIWZ, na potwierdzenie czego załączamy wymagane oświadczenia, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia,  
przy czym w części 1 zamówienia dla potrzeb oceny i porównania ofert w kryterium 
Licencje na funkcjonalności oświadczamy, iż: 
 
oferujemy ………………………*  długość licencji na funkcjonalność. 
* - wypełnić z uwzględnieniem zapisów pkt 3) i 13) SIWZ. 

a ponadto oświadczamy, iż: 
a) wsparcie techniczne dla zaoferowanych urządzeń w 1 części przedmiotu 

zamówienia można uzyskać na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępnej 

pod poniższym adresem: http://www............................................*, 

b) wsparcie techniczne dla zaoferowanych urządzeń w 2 części przedmiotu 

zamówienia można uzyskać na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępnej 

pod poniższym adresem: http://www........................................... *, 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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10. Oświadczamy, że jesteśmy małym / średnim / dużym* przedsiębiorstwem.  
11. Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron. 
12. Załączniki:  
a) Załącznik A do Formularza Oferty, 
b) Obliczenie ceny oferty dla całości oferowanej części zamówienia, wyliczonej w 
oparciu o własną kalkulację, odpowiednio do wymagań opisanych w SIWZ. 
a) Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y, kartę/y, 
wydruk/i ze stron internetowych) producenta/ów (wskazujące w szczególności 
oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę 
produktu, jego elementy i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę 
zgodności oferowanych urządzeń i ich elementów oraz parametrów z wymaganiami 
SIWZ (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim). 
 
Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i jego załączniku A 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik A do Formularza Oferty 

 
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 POST ĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie 
Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach 
utworzenia zapasowej serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22 w 
Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia 
oświadczam/y, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY:  
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH  

INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………….…………………………………………………………….. 
 
w następującym zakresie:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
………………..…………………………………………………………………………..  
(wskazać podmiot/y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/ów - o ile dotyczy)* 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

Oświadczam/y, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 
zasoby powołuję/emy się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
 
………………………………………………………………………………….………… 
 
……………………………………………………………………...............................…..  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*  
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
pozwalającej, na realizację. 
3. Oświadczam/y, że posiadam/y zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na 
realizację zamówienia, tj.: 
3.1 dysponuję/my osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli: 
3.1.1 dla części 1 przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą 
kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu lub 
jego autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 
kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym 
uprawnienia w szczególności do instalacji i uruchomienia.  
3.1.2 dla części 2 przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą 
kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu lub 
jego autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 
kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym 
uprawnienia w szczególności do instalacji i uruchomienia. 
3.2 posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. iż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia 
upływu terminu składania ofert, wykonałem/liśmy główne dostawy, tj.:  
3.2.1 dla części 1 przedmiotu zamówienia zrealizowałem/liśmy co najmniej dwie 
dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu sieciowego zawierające co najmniej routery lub 
firewale z funkcjonalnością routingu w dwóch wykazanych dostawach, o wartości 
łącznej wykazanych dwóch wykazanych dostaw nie mniejszej niż 400.000,00 zł. brutto 
(słownie: czterysta tysięcy złotych (PLN). 
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3.2.2 dla części 2 przedmiotu zamówienia zrealizowałem/liśmy co najmniej dwie 
dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego zawierające co najmniej 
serwery pamięci dyskowej NAS w dwóch wykazanych dostawach, o wartości łącznej 
wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN). 
4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
5. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 

 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas 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 pkt. 1, 2 i 4  ustawy Pzp - o ile dotyczy)*  
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 
8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………...........……………………………………………..…………………… 
 
………………………………………………………………………………………….… 
(- o ile dotyczy)* 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om] 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW  
 
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności), 
przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich nazw 
(firm), adresu i telefonu. 
W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie 
ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom 
zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego 
podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. 
Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca 
przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ów. 
Oświadczamy, że powierzamy następującym podwykonawcy/om wykonanie 
następujących części (zakresu) zamówienia 
 
Podwykonawca  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)* 
 
Powierzany zakres zamówienia:  
 
………………………………………………..................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, 
o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
 
…….……………………………………………………………………………………… 
 
………….………………………………………………………………………..……….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)* 
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 
Oświadczam/y, 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 .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby 
podmiotu/ów trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów 
udostępniających zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do złożenia wraz 
z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasób/y] 
 

 

PISEMNE ZOBOWI ĄZANIE PODMIOTU  

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZB ĘDNYCH 

ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANI U 

ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a UST. 1 USTAWY PZP  

 
Działając w imieniu i na rzecz: 
 
………………………………………………………………………………….………… 
 
……………………………………………………………………...............................…..  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*  
 
 
Oświadczam/y, że w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego w ramach utworzenia zapasowej 
serwerowni i modernizacji infrastruktury komputerowej dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, odpowiednio 
w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, 
 
zobowiązuję/my (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*  
 

 
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas 
łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

 
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
3) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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[UWAGA: poniższe zastosować i doręczyć Zamawiającemu na adres składania ofert 
podany w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
PZP] 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE O POWI ĄZANIU KAPITAŁOWYM 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 
 
Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że: 
 
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli 
ofertę w niniejszym postępowaniu *) 
lub 
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 
 
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 
 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej 
grupy kapitałowej , o ile dotyczy* ) 
 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
Oświadczenie można złożyć faksem lub e-mailem w zakreślonym powyżej terminie, 
a następnie niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem. 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Poniższe oświadczenie jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu 
zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy 
PZP. 
 
 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB  
 

Składając ofertę oświadczam/y, że dysponuję/my osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia, tj.: 
1. dla części 1 przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje 
potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 
kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym 
uprawnienia w szczególności do instalacji i uruchomienia.  
2. dla części 2 przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje 
potwierdzone zdanym egzaminem producenta oferowanego sprzętu lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela udokumentowanego aktualnym świadectwem 
kwalifikacji, atestem, certyfikatem lub innym stosownym dokumentem, dającym 
uprawnienia w szczególności do instalacji i uruchomienia. 
 

Lp. Imię i nazwisko  Zakres wykonywanych czynności i 
kwalifikacje zawodowe (w 
szczególności do instalacji i 
uruchomienia oferowanego 
sprzętu) 

Informacja o podstawie 
dysponowania i/lub załączone 
zobowiązania o udostępnieniu 

1.    
2.    

 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Poniższe oświadczenie wraz z poświadczeniami jest składane na wezwanie 
Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu 
dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP. 
 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ DOSTAW  
Składając ofertę oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. 
iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 
zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonałem/liśmy 
główne dostawy, tj.:  
1. dla części 1 przedmiotu zamówienia zrealizowałem/liśmy co najmniej dwie 
dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu sieciowego zawierające co najmniej routery lub 
firewale z funkcjonalnością routingu w dwóch wykazanych dostawach, o wartości 
łącznej wykazanych dwóch wykazanych dostaw nie mniejszej niż 400.000,00 zł. brutto 
(słownie: czterysta tysięcy złotych (PLN). 
2. dla części 2 przedmiotu zamówienia zrealizowałem/liśmy co najmniej dwie 
dostawy wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego zawierające co najmniej 
serwery pamięci dyskowej NAS w dwóch wykazanych dostawach, o wartości łącznej 
wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych (PLN). 
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 

Przedmiot dostaw 
(rodzaj urządzeń i 
elementów oraz 
zakres) 
 

Całkowita 
wartość 
brutto 
 

Data/y 
realizacji 
i ewentualnie 
miejsce 
wykonania 
 

Nazwa, adres 
i telefon 
Zleceniodawcy  

Zasób własny / 
udostępnionych 
przez podmiot trzeci 

     
 
 
 

 
 
 
 

    

Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykazane wyżej zamówienia zostały 
wykonane należycie: 
1. ……………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………… 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty dla części A 

 
 
 

 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
Niniejszy załącznik zawiera cenę ryczałtową oferty, wyliczoną w oparciu o indywidualną 
kalkulację, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia 
zawodowego Wykonawcy, a także opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu i 
oprogramowania. 
 

l.p. Nazwa 

Oferowany typ, 
rodzaj, model, 

producent, numer 
katalogowy,  

a w załączeniu do 
tabeli 

charakterystyka, 
opis, karta 

produktu, katalog 
produktu bądź 

inne istotne dane 
pozwalające na 

ocenę jego 
zgodności z SIWZ 

Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto (PLN) 
Wartość brutto 

(PLN) 

 
 
1 

 
 

Urządzenia 
ściany ogniowej 

 
 

 4 sztuki   

 
RAZEM WARTO ŚĆ BRUTTO:  

 

 

 
 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 
 
 
 
 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do formularza oferty dla części B 
 
 
 
 

 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

Niniejszy załącznik zawiera cenę ryczałtową oferty, wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, 
przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego 
Wykonawcy, a także opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu i oprogramowania. 

 

l.p. Nazwa 

 
Oferowany typ, rodzaj, 

model, producent, numer 
katalogowy,  

a w załączeniu do tabeli 
charakterystyka, opis, 

karta produktu, katalog 
produktu bądź inne 

istotne dane pozwalające 
na ocenę jego zgodności z 

SIWZ 
 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(PLN) 

Wartość 
brutto (PLN) 

1 
Serwer macierzy 
dyskowej NAS 

 
 
 
 

2 sztuki   

2  

Szafa serwerowa 

 
 
 
 

1 sztuka   

3 
Urządzenie 

podtrzymujące 
napięcie UPS 

 
] 
 
 

1 sztuka   

4  
Wykonanie prac 
instalacyjnych 

zasilania 
elektrycznego dla 

podłączanych 
urządzeń w 
serwerowni 
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5  
Wykonanie 
połączenia 

światłowodowego z 
serwerowni na 
poziomie -1 do 

istniejącego punktu 
koncentracji 

znajdującego się w 
portierni na 

poziomie parteru 
 

    

 
RAZEM WARTO ŚĆ BRUTTO:  

 

 

 
 
 
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku. 

 
 
 
 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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SIWZ wraz załącznikami zatwierdził: 
 
Z upoważnienia Rektor PWST prof. dr hab. Doroty Segdy: 
 
 
Kanclerz PWST 
 
mgr Franciszek Gałuszka 
 

Kraków, dnia 7 sierpnia 2017 r. 

 

 

 


