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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.

ORGANIZATOR PRZETARGU
Zamawiającym jest:
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
tel. 48 12 61 85 700
fax 48 12 422 89 00
strona internetowa: www.ies.krakow.pl, www.bip.ies.krakow.pl

II.
1.

2.

3.

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone będzie
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną
w dalszej części „Ustawą Pzp”, lub „Pzp”.
Ogłoszenie o postępowaniu ogłoszono w dniu 7 grudnia 2017 r.:
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 62379-N-2017,
2) na stronie internetowej Zamawiającego – www.ies.krakow.pl,
www.bip.ies.krakow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj.: trzech zestawów
komputerowych fabrycznie nowych, sześciu poleasingowych komputerów, dwóch monitorów
poleasingowych, drukarki laserowej oraz pamięci RAM do serwera zwanych w dalszej treści
SIWZ „sprzętem” lub „zestawem”.
Zamówienie podzielone zostało na cztery części.

Część I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych zestawów
komputerowych składających się z jednostki centralnej, monitora LCD, klawiatury i myszy.
Parametry techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Część II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. poleasingowego sprzętu komputerowego
składającego się z jednostki centralnej, klawiatury i myszy oraz 2 szt. monitorów.
Parametry techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Część III
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej drukarki laserowej.
Parametry techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Część IV
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci RAM do serwera Dell PowerEdge R210 II
o numerze service tag FRLYQ4J.
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Parametry techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
1.

Wykonawca musi zaoferować dla fabrycznie nowego sprzętu co najmniej 24
miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady, a dla poleasingowego sprzętu co
najmniej 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady. Trzykrotna naprawa
przedmiotu zamówienia lub tego samego podzespołu lub tego samego elementu
będącego przedmiotem zamówienia lub sumaryczny czas naprawy przekraczający trzy
miesiące w okresie gwarancji kwalifikuje zamawiany przedmiot /podzespół/ element do
wymiany na nowy przez Wykonawcę i na jego koszt.

2.

Wykonawca wraz ze sprzętem winien dostarczyć zestaw niezbędnych akcesoriów
i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do uruchomienia zestawu.

3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej
opisane w niniejszej SIWZ wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie.

4.

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania
w załączniku nr 2, 3, 4 lub 5 do formularza oferty: typ, rodzaj, model i producenta
oferowanego sprzętu.

5.

Oferta winna obejmować dostawę sprzętu na miejsce jego pracy w siedzibie
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.

Wraz z oprogramowaniem Wykonawca winien dostarczyć w języku polskim lub
angielskim:
- przy oprogramowaniu firmware – licencję lub inną informację stwierdzającą jego
legalność, warunki gwarancji, aktualizacji, obostrzenia,
- przy pozostałym oprogramowaniu – licencje, warunki gwarancji, aktualizacji,
obostrzenia.

7.

„Dostawa sprzętu na miejsce jego pracy” rozumiana jest jako dostarczenie sprzętu do
siedziby Zamawiającego oraz jego transport przez Wykonawcę na terenie budynku
Instytutu na wskazane miejsce pracy sprzętu.

8.

Dostawa sprzętu musi być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godzinach od 0900 do 1300. Termin dostawy musi zostać
zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego, co najmniej na 2 (dwa) dni robocze
przed planowanym dniem jej realizacji.

9.

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik
nr 10 do SIWZ.

10. Oryginał SIWZ podpisany przez Dyrektora Instytutu stanowiący podstawę do
rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny
jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej
www.ies.krakow.pl, www.bip.ies.krakow.pl i może być przekazany nieodpłatnie
Wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail lub płytka CD).
11. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień:

IV.

-

30213300-8 – komputery biurkowe,

-

30231300-0 – monitory ekranowe,

-

30232110-8 – drukarki laserowe,

-

30236110-6 – pamięci o dostępie swobodnym.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 28 grudnia 2017 r.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.

Posiadają zdolności techniczne i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia.

2.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 Pzp,

3.

w stosunku do których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1.

W celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp do formularza KARTY OFERTOWEJ (załącznik nr 1 do SIWZ)
Wykonawca musi dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2)

wydruk wygenerowany ze strony https://ems.ms.gov.pl odpowiadający odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS albo wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wygenerowane nie wcześniej niż 14 dni przed
upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku, gdy
ofertę składa spółka cywilna, należy do oferty dołączyć również umowę spółki oraz
zaświadczenia wszystkich wspólników o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3)

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane urządzenia są dopuszczone
do obrotu na terytorium Polski i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa – znak CE.

2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
i dokumenty, o którym mowa pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia.

3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów,
a także przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o Jego przynależności lub braku przynależności z innymi
wykonawcami do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że jego powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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5.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów, o którym mowa w pkt. 1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej
podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 23 Ustawy Pzp.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy składać wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wątpliwości uznaje się, iż polskojęzyczna wersja dokumentu jest wiążąca.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający odstąpił od wymogu użycia
środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Składanie oferty odbywa się
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Pozostałe wnioski, oświadczenia,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem,
a następnie w terminie 3 dni potwierdzają pisemnie lub za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

4. W

przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez
Wykonawcę z treścią pisma.

5. Wykonawca może zwrócić się

do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,
a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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. Zapytania nadesłane po tym terminie
pozostawione będą bez odpowiedzi. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku.

6. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegają
się o udzielenie zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie
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internetowej. Celem usprawnienia procedury wyjaśnienia treści SIWZ zaleca się
przesyłanie treści pytań również w formie edytowalnych plików elektronicznych.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
wyjaśnienia do SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

9. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z Panem
Tomaszem Masierem – email: tmasier@ies.gov.pl,
w sprawach związanych z procedurą przetargową należy kontaktować się z Panią
Bogusławą Mituniewicz – email: bmituniewicz@ies.krakow.pl.

10. Godziny pracy Zamawiającego: 800 - 1600 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).
VIII.

WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Uczestniczący w przetargu Wykonawca będzie związany złożoną ofertą w terminie
30 dni, biegnącym od wyznaczonego terminu składania ofert, tj. od 14 grudnia 2017 r.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.

2.

Oferta (KARTA OFERTOWA stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ) i wszystkie załączone
do niej dokumenty winny być sporządzone w 1 egzemplarzu w języku polskim trwałą
i czytelną techniką, podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy. Każda strona oferty winna być kolejno ponumerowana i parafowana przez
osobę ją podpisującą. Oferta winna być złączona w sposób uniemożliwiający wysunięcie
się którejkolwiek karty.

3.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu art. 11
ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) winny być przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą
(np. pisemna informacja na poszczególnych kartach, wydzielona część oferty itp.). Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp.

4.

Wykonawca może złożyć jedną lub więcej ofert na każdą część zamówienia osobno.

5.

Oferta winna zawierać jednoznacznie opisaną propozycję zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Oferty wariantowe (alternatywne), bądź niejednoznacznie określające
propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz oferty nieczytelne będą
odrzucone.

6.

Dokumenty dołączone do oferty winny być sporządzone w języku polskim
i przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy dołączony dokument jest nieczytelny
lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości Zamawiający zażąda od
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Wykonawcy przedstawienia czytelnego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu.
7.

Oferta wraz z oświadczeniami winna być podpisana przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub osoby posiadające
pełnomocnictwo. Uprawnienie do składania oświadczeń woli winno wynikać
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być
przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii i winno określać
zakres udzielonego pełnomocnictwa i okres jego ważności.

8.

Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki (błędy pisarskie) w treści oferty lub
w załącznikach sporządzonych przez Wykonawcę muszą być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę.

9.

Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.

10. Na ofertę składają się:
a) Karta ofertowa (załącznik nr 1 do SIWZ);
b) Specyfikacja techniczno - cenowa sprzętu (załącznik nr 2, 3, 4, 5 do SIWZ);
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6 do SIWZ);
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
e) Aktualny wydruk wygenerowany ze strony https://ems.ms.gov.pl odpowiadający
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS albo aktualny wydruk ze
strony https://prod.ceidg.gov.pl Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
f)

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany sprzęt został dopuszczony
do obrotu na terytorium Polski i posiada certyfikaty bezpieczeństwa – znak CE.

11. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym
opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie zewnętrzne winno być zaadresowane według poniższego
wzoru:
Dokładna nazwa i adres Wykonawcy,
Dokładna nazwa i adres Zamawiającego,
Oferta na „komputery - część …..”,
Nie otwierać przed 14 grudnia 2017 r. godz. 1015 .
XI.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć za pośrednictwem usług pocztowych lub osobiście w sekretariacie
Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, przy ul. Westerplatte 9 (parter) do dnia
00
14 grudnia 2017 r. do godz. 10 .
W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia
oferty – datę i godzinę odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.

XII.
1.

OTWARCIE OFERT
Komisyjne otwarcie ofert (rozpoczęcie przetargu) odbędzie się w siedzibie Instytutu
Ekspertyz Sądowych w Krakowie przy ul. Westerplatte 9 w dniu 14 grudnia 2017 r.
o godz. 1015.
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2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie
indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, odpowiednio dla całości zamówienia,
uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (tj. pakowanie,
transport, ubezpieczenie), szkolenie pracowników Zamawiającego, podatki, cła oraz
rabaty, upusty itp., jeżeli Wykonawca zamierza ich udzielić.

2.

Cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać
cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu KARTY OFERTOWEJ.

3.

Jeżeli Wykonawca złoży 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny.

5.

Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji
przedmiotu zamówienia, a płatność ceny nastąpi w terminie do 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu faktury.

XIV.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych z postępowania i ofert nieodrzuconych).
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.
Przy wyborze oferty brane pod uwagę będzie następujące kryterium oceny oferty:

PROPOZYCJA ZAWARTA W OFERCIE

pkt.

1. Cena

0
Łącznie:

0

100
-

100

Kryterium cena:
Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
ofertom, przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów,
przyjmując, iż waga 1 punktu stanowi 1 % łącznej oceny oferty, możliwej do uzyskania na
podstawie poniższego wzoru:

C = (Cnajniższa : Cofertowa ) x 100
Gdzie:
1 % odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt
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C - ilość punktów w kryterium cena
Cnajniższa - najniższa cena spośród ważnych ofert
Cofertowa - cena podana przez Wykonawcę dla którego obliczany jest wynik
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

XV.

WALUTY W JAKICH BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń za przedmiot zamówienia
w walutach obcych. Rozliczenia będą dokonywane w polskich złotych.

XVI.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Warunki na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą stanowią
załącznik nr 10 do SIWZ.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia
w przypadku gdy wystąpi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 93 Pzp.
XIX.

publicznego

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione
w art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych.

XX.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI.

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć jedną lub dwie oferty obejmującą każdą część zamówienia oddzielnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
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Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Instytut Ekspertyz Sądowych
w Krakowie

Do niniejszej Specyfikacji dołączone zostały jako:
załącznik nr 1 –

KARTA OFERTOWA,

załącznik nr 2 –

Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu – część I,

załącznik nr 3 -

Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu – część II,

załącznik nr 4 –

Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu – część III,

załącznik nr 5 –

Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu – część IV,

załącznik nr 6 –

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

załącznik nr 7 –

Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień
publicznych,

załącznik nr 8

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

załącznik nr 9

Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego,

załącznik nr 10

projekt Umowy.

10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
im. Prof. dra Jana Sehna
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9

ZP 6/2017

Załącznik nr 1
........................., dnia.................

pieczęć Wykonawcy
Instytut Ekspertyz Sądowych
im. Prof. dra Jana Sehna
w Krakowie

KARTA OFERTOWA
Odpowiadając na zaproszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
sprzętu

komputerowego

–

część

………

oferujemy

wykonanie

przedmiotu

zamówienia zgodnie z warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ i opisie
przedmiotu zamówienia:
I.

Dane Wykonawcy:

1. Nazwa Wykonawcy

2. Adres:

Telefon :

Fax:

3. Imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osoby (osób)
uprawnionej (-ych) do
reprezentowania
Wykonawcy:
4.
NIP

E-mail:

5.

REGON

6. Nazwa i numer rejestru stanowiącego podstawę prowadzenia
działalności
gospodarczej,
do
którego wpisany jest Wykonawca
/adres internetowy bezpłatnej bazy
danych
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Oferowane warunki realizacji zamówienia:

1. Cena całości zamówienia
w PLN:

Netto:
VAT: stawka:
kwota:
Brutto:

2. Słownie:

Brutto:

3. Okres gwarancji i rękojmi:

III. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego – załącznik nr 9.
IV. Oświadczamy, że cena określona w pkt II.1 zawiera wszystkie koszty niezbędne
do realizacji zamówienia.
V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
VI. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
VII. Oświadczamy, iż pozostajemy związani niniejszą OFERTĄ przez okres 30 dni od
daty określonej w SIWZ jako termin składania ofert tj. od dnia
14 grudnia 2017 r.
VIII. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części * ........................(należy określić zakres zamówienia oraz - jeżeli jest
to wiadome – dane proponowanych podwykonawców):

a) ………………………………………………………………………………………………….,
b) ………………………………………………………………………………………………….,
c) ………………………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji
części zamówienia. *
IX. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od .... do .... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
X. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem*, małym
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przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*
XI. Zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia
z Zamawiającym umowy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o wyborze oferty.
XII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ
i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w zaproponowanym
brzmieniu.
XIII. Ofertę niniejszą składamy na ....... stronach.
Do KARTY OFERTOWEJ załączamy:
1. ,

Podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* skreślić niewłaściwe
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Załącznik nr 2
pieczęć Wykonawcy

I Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu:
1.

Typ
Zastosowanie

Procesor

Pamięć RAM
Karta grafiki

Karta dźwiękowa
Dysk twardy

Napęd optyczny
Karta sieciowa
Obudowa
Warunki pracy
Wejścia/wyjścia

Oprogramowanie
i nośniki

Komputer stacjonarny – 3 szt.
Komputer będzie wykorzystywany dla
potrzeb analiz informatycznych,
specjalistycznych, wysokowydajnych i
rozproszonych obliczeń.
Procesor musi osiągać w teście
wydajności PassMark CPU Mark
wynik min. 10820 punktów. Obsługa
min 4 wątków, TDP do 70 W.
Min. 16 GB.
Karta dedykowana na złączu PCIe ze
wsparciem technologii OpenCL, CUDA
oraz złączami DisplayPort, HDMI.
Karta graficzna musi osiągać w teście
wydajności PassMark CPU Mark
wynik min. 10991 punktów.
Karta dźwiękowa zintegrowana.
SSD pojemność min. 240 GB na
złączu M.2 z min. prędkością odczytu
i zapisu 500MB/s i HDD z min 2TB
na złączu SATA III.
DVD-RW
10/100/1000 Ethernet RJ-45.
Mini/Midi Tower
Pomieszczenia biurowe, 10-35 ºC.
USB2 - min. 2 szt., USB3 – min. 6
szt., USB3.1 Typ-A – min. 1 szt.,
USB3.1 Typ-C – min 1 szt., wyjście
słuchawkowe, wejście mikrofonowe,
RJ-45, czytnik kart pamięci.
Z komputerem ma być dostarczony 64
bitowy system operacyjny wraz z
licencją nieograniczoną w czasie.
Licencja powinna umożliwiać
wielokrotne ponowne instalowanie
systemu operacyjnego z załączonej
płyty/pamięci przenośnej lub
specjalnej partycji na dysku. System
musi umożliwiać instalację
oprogramowania dostępnego w
ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów, a w
szczególności Microsoft Select Plus.
Dodatkowo system musi umożliwiać
działanie programu specjalistycznych
typu X-Ways Forensic, EnCase oraz
Passware Kit Forensic.
Sugerowany system operacyjny to
Windows 10 PL PRO, gdyż większość
komputerów w IES działa na tym
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Klawiatura i mysz
Wsparcie
Techniczne

Dołączone
akcesoria
Model wzorcowy
Okres gwarancji
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systemie, a pracownicy są
przeszkoleni w jego obsłudze. System
operacyjny, z uwagi na wymaganą
dużą wydajność, musi być
zainstalowany na dysku SSD.
Załączone w zestawie z komputerem.
Dostępne na stronie internetowej
producenta sprzętu informacje
techniczne dotyczące oferowanego
produktu.
Dostęp do najnowszych sterowników i
uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie
na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera.
Kabel zasilający
Dell XPS 8920

Pełna nazwa urządzenia (typ/model):
Producent/kraj:
Rok produkcji
Cena brutto
Typ
Matryca
Złącza
Regulacja
Dołączone
akcesoria
Model wzorcowy
Okres gwarancji

Monitor - 3 szt.
Monitor z ekranem w technologii LCD
IPS LED o przekątnej min. 23 cale
Min. FullHD (1920 x 1080)
Min. DisplayPort – 1szt., HDMI –
1szt., VGA – 1szt.
Obrotowa podstawka, regulacja
wysokości, pivot, pochylenie
Kabel zasilający, kabel DisplayPort
Dell P2317H

Pełna nazwa urządzenia (typ/model):
Producent/kraj:
Rok produkcji
Cena brutto
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Załącznik nr 3
pieczęć Wykonawcy

I Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu:
1.

Typ
Zastosowanie

Procesor

Pamięć RAM
Karta grafiki
Karta dźwiękowa
Dysk twardy
Napęd optyczny
Karta sieciowa
Obudowa
Warunki pracy
Wejścia/wyjścia

Oprogramowanie
i nośniki

Klawiatura i mysz
Wsparcie
Techniczne

Komputer stacjonarny poleasingowy– 6 szt.
Komputer będzie wykorzystywany dla
potrzeb aplikacji biurowych, dostępu
do Internetu oraz poczty
elektronicznej.
Procesor musi osiągać w teście
wydajności PassMark CPU Mark
wynik min. 6644 punktów. Obsługa 4
wątków, TDP do 77 W.
Min. 8 GB.
Karta grafiki zintegrowana.
Karta dźwiękowa zintegrowana.
SSD pojemność min. 240 GB.
DVD-RW
10/100/1000 Ethernet RJ-45.
SFF
Pomieszczenia biurowe, 10-35 ºC.
USB2 - min. 4 szt., USB3 – min. 4
szt., wyjście słuchawkowe, wejście
mikrofonowe, RJ-45, VGA i
DisplayPort.
Z komputerem ma być dostarczony 64
bitowy system operacyjny wraz z
licencją nieograniczoną w czasie.
Licencja powinna umożliwiać
wielokrotne ponowne instalowanie
systemu operacyjnego z załączonej
płyty/pamięci przenośnej lub
specjalnej partycji na dysku. System
musi umożliwiać instalację
oprogramowania dostępnego w
ramach podpisanych przez
Zamawiającego umów, a w
szczególności Microsoft Select Plus.
Sugerowany system operacyjny to
Windows 10 PL PRO, gdyż większość
komputerów w IES działa na tym
systemie, a pracownicy są
przeszkoleni w jego obsłudze.
Załączone w zestawie z komputerem.
Dostępne na stronie internetowej
producenta sprzętu informacje
techniczne dotyczące oferowanego
produktu.
Dostęp do najnowszych sterowników i
uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie
na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera.
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Dołączone
akcesoria
Okres gwarancji

Kabel zasilający

Model wzorcowy

DELL 7010 SFF

Pełna nazwa urządzenia (typ/model):
Producent/kraj:
Cena brutto

Typ
Matryca
Złącza
Regulacja
Dołączone
akcesoria
Okres gwarancji
Model wzorcowy

Monitor poleasingowy - 2 szt.
Monitor z ekranem w technologii LCD
IPS LED o przekątnej min. 22 cale
Min. TN (1920 x 1080)
Min. DisplayPort – 1szt., HDMI –
1szt., VGA – 1szt.
Obrotowa podstawka, regulacja
wysokości, pivot, pochylenie
Kabel zasilający, kabel DisplayPort

DELL Profressional P2212H

Pełna nazwa urządzenia (typ/model):
Producent/kraj:
Cena brutto
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Załącznik nr 4
pieczęć Wykonawcy

I Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu:
1.

Typ
Rodzaj
Rozdzielczość
druku
Prędkość
wydruku w czerni
Automatyczny
druk dwustronny
interfejs
Dołączone
akcesoria
Okres gwarancji
Model wzorcowy

Drukarka laserowa
monochromatyczna
1200x1200
43 strony/ minutę
Tak
Ethernet, USB
Kabel zasilający

HP LJ Enterprise M506dn

Pełna nazwa urządzenia (typ/model):
Producent/kraj:
Rok produkcji:
Cena brutto
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Załącznik nr 5
pieczęć Wykonawcy

I Specyfikacja techniczno-cenowa sprzętu:
1.

Typ
Pojemność
Typ pamięci
Standard
ECC
Pamięć buforowa
Kompatybilność

Pamięć RAM
16 GB (2 x 8 GB)
UDIMM
DDR3
Tak
Nie
Do serwera Dell PowerEdge R210 II o
numerze service tag FRLYQ4J

Okres gwarancji
Pełna nazwa urządzenia (typ/model):
Producent/kraj:
Rok produkcji:
Cena brutto
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Załącznik nr 6
pieczęć Wykonawcy
..........................., dnia............................

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 25a ust. 1
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Działając w imieniu
..................................................................................................................
oświadczam (-my):

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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że

zachodzą
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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 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam (-y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp podjąłem / podjęliśmy następujące środki naprawcze: ………….
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….…………..…………...........…

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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.

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 7

Pieczęć Wykonawcy
..........................., dnia............................

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 ust. 1 pkt 23
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Działając w imieniu
................................................................................................................
oświadczam (-my), że:
I.

nie należymy do tej samej, co którykolwiek spośród Wykonawców biorących
udział w niniejszym postępowaniu, grupy kapitałowej – w rozumieniu art. 4
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)*,

II.

należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – załącznik
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do
SIWZ),*

III.

pomimo naszej przynależności do powyższej grupy, oraz złożenia przez nas
odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między nami
powiązania nie prowadzą do naruszenia uczciwej konkurencji pośród
Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu*.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-a)

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy

* skreślić niewłaściwe
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Załącznik nr 8
pieczęć Wykonawcy
....................., dnia.........................

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działając w imieniu
............................................................................................................................
składam (-y) listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.):

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

1.

2.

3.

4.

....

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 9
pieczęć Wykonawcy
....................., dnia.........................

INFORMACJA O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Działając w imieniu
............................................................................................................................
informujemy, że wybór naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Lista
towarów, która prowadzić będzie do postania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego:

Lp.

Nazwa towaru

Wartość bez kwoty podatku

1.

2.

3.

4.

Łączna wartość bez podatku

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 10

UMOWA
zawarta w dniu

SPRZEDAŻY

2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
w Krakowie, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Sprawiedliwości,
z siedzibą: 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9, NIP 676-23-96-844, reprezentowaną
przez:
1.
Dyrektora Instytutu – dr hab. Marię Kałę,
przy kontrasygnacie finansowej Głównego Księgowego – mgr Anny Krupy,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
, reprezentowaną przez:
1.
,
zwaną w dalszej w treści umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1
W stosunku do niniejszej umowy, z uwagi na wartość przedmiotu umowy, nie ma
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§2
Wykonawca oświadcza, iż do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania zobowiązań w imieniu
i jego / jej reprezentacji w zakresie objętym postanowieniami niniejszej
umowy uprawniony (-a) jest ………………….
§3
1. Przedmiot umowy stanowi sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego zwanego
dalej „sprzętem“, których parametry techniczne szczegółowo określa oferta
Wykonawcy z dnia ……………… stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem wszelkich
akcesoriów, przewodów, kabli niezbędnych do prawidłowego użytkowania
sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych oraz licencji na oprogramowanie.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu określonego w § 3 do siedziby
Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Westerplatte 9 – zwanej dalej „miejscem pracy
sprzętu”, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przetestowania sprzętu przez 48 godzin
przed podpisaniem protokołu odbioru.
2. Podpisany przez Strony protokół z odbytej próby technicznej, stwierdzający
prawidłowe działanie zainstalowanego sprzętu stanowi dowód wykonania umowy
i jest podstawą do zapłaty należności przez Zamawiającego.
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§6
1. Cenę umowną sprzętu określonego w § 3, Strony ustalają na kwotę brutto
zł (słownie: …….), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………., stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Cenę umowną określoną w ust. 1, Zamawiający przekaże na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy i doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
§7
Cena ustalona w § 6 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty dostawy, ubezpieczenia
i transportu do siedziby Zamawiającego.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§8
Jeżeli Wykonawca, z powodu zawinionego przez siebie działania nie wykona
umowy w terminie określonym w § 4 umowy, Zamawiający naliczać będzie
Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5 % ceny umownej ustalonej w § 6
ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Naliczone zgodnie z postanowieniem niniejszego
ustępu kary umowne nie mogą przekraczać 15% ceny umownej za cały
przedmiot umowy.
Jeżeli naliczone kary umowne nie wyrównają szkody poniesionej przez
Zamawiającego,
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.
W przypadku opóźnienia terminu wykonania umowy określonego w § 4 o więcej
niż 1 miesiąc, Zamawiający odstąpi od umowy.
§9
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji niezawodnego funkcjonowania
dostarczonego sprzętu na okres …… miesięcy od daty odbioru sprzętu, przy
czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone.
Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego
serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest
to technicznie niemożliwe, to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego sprzętu, zgodnie ze
specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia 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 czasie trwania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po protokolarnym
odbiorze technicznym sprzętu, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia
usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe
rozwiązanie problemu) wynosi 1 dzień roboczy od zgłoszenia.
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni
kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis. W przypadku
konieczności wymiany podzespołów, które Wykonawca musi sprowadzić
z zagranicy - Wykonawca ustali z Zamawiającym termin usunięcia usterki.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Termin ten nie może być jednak dłuższy, niż 28 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia o wadzie, chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół
konieczności – obustronnie podpisany – uzgodnią dłuższy czas naprawy.
Ustalony w ust. 1 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania przestoju
spowodowanego usterką, tj. od daty zgłoszenia usterki sprzętu do daty
protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterki.
W razie niedotrzymania terminów usunięcia usterki, o których mowa w ust. 5
i 6, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,1 % ceny
umownej sprzętu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.
W przypadku, gdyby straty poniesione przez Zamawiającego na skutek
niesprawności sprzętu przewyższały wysokość naliczanych kar umownych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania umownego na
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego:
a) odbiór wadliwego i dostawa sprawnego sprzętu, jak i dojazd serwisu
następuje na koszt Wykonawcy,
b) Wykonawca (na żądanie Zamawiającego) dostarczy sprzęt zastępczy
o parametrach równoważnych z oferowanym,
c) Wykonawca zobowiązany jest do wymontowania dysków twardych i innych
nośników danych i pozostawienia ich u Zamawiającego.
W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych powodującej
konieczność jego wymiany, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego.
Wykonawca pokrywa koszty zakupu nowych dysków twardych lub innych
nośników danych.
W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu sprzętu, będącego
przedmiotem umowy lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy 60 dni
w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu
umowy lub tego elementu sprzętu na nowy wolny od wad, na własny koszt.
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z rękojmi i gwarancji
także po upływie terminów określonych w ust. 1, jeżeli zgłaszał i reklamował
wady i usterki przed upływem tych terminów.
Zamawiający zobowiązuje się dotrzymać podstawowych warunków eksploatacji
określonych na stronie producenta.

§ 10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy,
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla
siedziby Zamawiającego, jako wyłącznie właściwych miejscowo dla rozpoznania
sporu.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowania przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. Maria Kała
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