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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 
 
1. Zamawiającym jest:  

• „Wodociągi” Sp. z o.o. 
• adres Zamawiającego: ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 
• tel.: +48 77 439 19 32, 
• fax.: +48 77 439 17 42, 
• nazwa banku oraz nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 

nr rachunku: 09 1050 1504 1000 0023 4709 5719, 
• NIP: 755-000-63-65, 
• Regon: 530569528, 
• KRS: Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym     

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000022810, 
• kapitał udziałowy: 22 638 000,00 zł., 
• godziny pracy: w dniach roboczych od 07.00 do 15.00, 
• adres strony internetowej: www.wodgluch.pl 
• pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu „Wodociągi” Sp.          

z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy w godzinach pracy. 
 
2. Definicje. 
 
1. Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

1) Zamawiającego – naleŜy przez to rozumieć stronę udzielającą niniejszego 
zamówienia; „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, Polska, 

2) Wykonawcę – uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, 

3) Beneficjenta – naleŜy przez to rozumieć „Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 
48-340 Głuchołazy, Polska, będąca jednoosobową spółką Gminy Głuchołazy. 

4) JRP – naleŜy przez to rozumieć Jednostkę Realizującą Projekt, 
5) Postępowanie – naleŜy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie  zamówienia 

publicznego, 
6) Projekt – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 

Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/08 pn. „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”, 

7) Ustawę Pzp – naleŜy przez to rozumieć ustawę - Prawo Zamówień Publicznych, 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.), 
 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
nieprzekraczającej 14 tyś. euro, w oparciu o „Regulamin Udzielania Zamówień 
Publicznych dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach z 
wykorzystaniem procedur opisanych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta 
Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki Realizującej Projekt pn.: 
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”: 
1) zestaw komputerowy – szt. 6, 
2) monitor LCD 20”– szt. 6, 
3) monitor LCD 17”– szt. 1, 
4) program do projektowania z licencją na 1 stanowisko robocze – szt. 1,  
5) serwer z sieciowym systemem operacyjnym – szt. 1, 
6) UPS do serwera – szt. 1, 
7) urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (sieciowe) – szt. 1, 
8) urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe  (sieciowe) – szt. 1, 
9) router – szt. 1, 
10) switch – szt. 1, 

 
2. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami 

głównymi z moŜliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji. 
 
3. Wszystkie elementy zestawów komputerowych, drukarek, monitorów, itp. muszą być 

fabrycznie nowe (nie uŜywane). 
 
4. Cały dostarczony sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do 

uruchomienia poszczególnych urządzeń. 
 
5. Sprzęt ma być dostarczony do Zamawiającego - JRP ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy i 

uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
6. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ 

przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani do 
oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŜnych o 
parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 

 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych. 
 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość usług, wykonywanych dostaw oraz 

zastosowanych podzespołów. 
 
9. W przypadkach gdy w komputerach zastosowano oprogramowanie naleŜy do kaŜdej 

jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze 
stosownym certyfikatem/licencją. 

 
10. Urządzenia informatyczne będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe, wolne 

od wad fizycznych i prawnych. 
 
13. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): JRP ul. Andersa 94, 48-340 Głuchołazy.  

  
14. Rodzaj zamówienia: dostawy. 

 
15. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: 

30.20.00.00-1 – Urządzenia komputerowe, 
30.23.13.00-0 – Monitory ekranowe 
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16. Szczegółowy opis wymagań technicznych sprzętu przedstawiony został w Załączniku Nr 
4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń. 

 
 
5. Zamówienia częściowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
 
7. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji 

elektronicznej. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
 
8. Termin wykonania zamówienia, gwarancja i serwis. 
 
1. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od podpisania umowy. 
 
2. Po dostarczeniu sprzętu do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru 

ilościowego oraz odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. 
 

3. Za termin wykonania zamówienia uwaŜa się dzień, w którym podpisany zostanie 
Protokół Odbioru Jakościowego bez zastrzeŜeń. 

 
4. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia: na okres 24 

miesięcy, jednak nie krótszej niŜ gwarancja producenta, liczonej od daty dostawy i 
protokolarnego odbioru ilościowego oraz odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
5. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta 

zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. 
 
6. Wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i 

ryzyko. 
 
7. Serwis gwarancyjny w miejscu uŜytkownika: 

1) czas reakcji na awarię, rozumiany jako obecność serwisu u Zamawiającego po 
zgłoszeniu – nie później niŜ w dniu następnym do godz. 15:00 od poniedziałku do 
piątku, 

2) w przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuŜsza niŜ jeden dzień roboczy, lub istnieje 
konieczność oddania urządzenia do serwisu, czas realizacji naprawy od momentu 
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zgłoszenia będzie wynosił do 14 dni od dnia powiadomienia serwisu – jeŜeli czas 
naprawy potrwa dłuŜej niŜ 14 dni, to w takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do podstawienia Zamawiającemu zapasowego sprzętu o parametrach co 
najmniej równowaŜnych na okres naprawy gwarancyjnej, 

3) w przypadku naprawy gwarancyjnej sprzętu komputerowego, Wykonawca winien 
pomóc Zamawiającemu zabezpieczyć dane osobowe znajdujące się na dysku, 

4) w przypadku, jeŜeli sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, taki sam lub 
uzgodniony z Zamawiającym o co najmniej porównywalnych parametrach, 

5) okres gwarancji zostanie automatycznie wydłuŜony o czas trwania naprawy. 
 

 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia  tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 
 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

 
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków, Wykonawca dołączy do oferty: 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, oświadczenie moŜe być złoŜone przez kaŜdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną, jeŜeli kaŜdy z nich spełnia 
wszystkie warunki samodzielnie, albo moŜe być złoŜone wspólnie przez 
wszystkich Wykonawców, to znaczy, Ŝe na oświadczeniu naleŜy wypisać 
wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni 
przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia 
pełnomocnik). 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
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1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich), 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone 
przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich). 
 

3. Ocena spełnienia przedstawionych powyŜej warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złoŜonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iŜ postawione warunki Wykonawca spełnia. 
  

4. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 
ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 
 

5. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać 
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
 
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 9 
SIWZ, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 

 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie     

z  art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 
niniejszej SIWZ. 

 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ, 

 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Pzp.  

 
2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność             

z oryginałem przez Wykonawcę. 
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W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność             
z oryginałem – dnia ....................”  podpis i pieczątka imienna Wykonawcy). 

 
3. Zamawiający, moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 

4. JeŜeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek 
złoŜyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa 
w pkt. 10 niniejszej SIWZ, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem 
prawnym istniejącym w chwili ich składania.  

 
6. W przypadku złoŜenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę          
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

 
 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej 

Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 
niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aŜeby 
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  

 
2. Pełnomocnictwo moŜe być udzielone w szczególności: 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
2) oddzielnie przez kaŜdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 
 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej 
treści następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 

być zrealizowanie zamówienia), 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 
4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców naleŜących do Konsorcjum, 
5) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
6) wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek           

z  jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji              
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i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia. 

7) zapis mówiący, Ŝe Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie zamówienia, 

8) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

5. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 
pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność             
z oryginałem przez Notariusza. 

 
 
12. Wadium. 
 
Zamawiający odstępuje od Ŝądania wnoszenia wadium przez Wykonawców. 
 
 
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy. 
 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
  
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 
15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Wymagania podstawowe. 

1) kaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, 
2) ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 
3) oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,        
iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 
być podpisane przez wszystkie te osoby, 

4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty 
przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał 
udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność           
z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego 
upowaŜnione, 
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5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę            
w zgodnej z niniejszą SIWZ formie, 

6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie 
nazwy firmy i siedziby, 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te przedstawione w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 

2. Forma oferty 
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę 

pisemną i format nie większy niŜ A4. Arkusze o większych formatach naleŜy złoŜyć do 
formatu A4, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,    

2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem. 

3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu, 

4) całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) zaleca się, aŜeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane 
przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie 
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa a w treści oferty naleŜy umieścić informację z ilu stron składa się ten 
dokument. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego    
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane. 

6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast      
w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. 

8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 
zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją „Poświadczam za 
zgodność z oryginałem – dnia ....................”podpis i pieczątka imienna Wykonawcy, 

9) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
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3. Zawartość oferty. 

1) kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

1 do niniejszej SIWZ, 
b) Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

1a do niniejszej SIWZ, 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, 

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, 

f) Wykaz oraz parametry techniczne dostarczanego sprzętu, zgodnie ze wzorem 
oreślonym w Załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ, – Specyfikacja techniczna 
oferowanych urządzeń, 

g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, 

h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  
 

2) poŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu treści                           
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
 

1) Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2) Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji wynikających z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 
3) nie złoŜenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.4.1) niniejszej 

SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy Ŝadnych negatywnych skutków związanych z jego 
wykluczeniem lub odrzuceniem oferty.  

 
 
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
1. Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym: 
Pan Radosław Wodała  
tel.  +48 77 439 19 32 
fax. +48 77 439 17 42 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
Pan Janusz Horodyski 
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tel.  698 875 998 
fax. +48 77 439 17 42 

 
 
17. Miejsce termin i sposób złoŜenia ofert. 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 

 „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12 48-340 Głuchołazy w sekretariacie w 
nieprzekraczającym terminie: 
 

do dnia 29.04.2010 r. do godziny 10.00 
 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę naleŜy opisać następująco: 
 

 
 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12, 

48-340 Głuchołazy, Polska 
Oferta w postępowaniu na: 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, 
rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w 

Głuchołazach – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  

Nr ref. 4/FS/2010  
Nie otwierać przed dniem: 29.04.2010 r. do godziny 10.15 

 
 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 

oferty do siedziby Zamawiającego. 
 
5. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na otwarciu 

ofert. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie.   
 
 

18. Zmiany lub wycofanie złoŜonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty. 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu do składania ofert. 

 
2. Zmiana złoŜonej oferty. 

Zmiany poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku 
„ZMIAN”, kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr......”. 
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3. Wycofanie złoŜonej oferty 
Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną / uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złoŜenia oświadczenia o 
wycofaniu oferty, do oświadczenia naleŜy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny 
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne  - 
pełnomocnictwo). Wycofanie naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie 
naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 
 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 109  
 

w dniu  29.04.2010 r. o godzinie 10.15 
 
2. Tryb otwarcia ofert. 

1) otwarcie ofert jest jawne, 
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia,  
3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania, 

4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 

5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu kaŜdej z ofert, poda obecnym: 
a) stan kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c) informację dotyczącą ceny oferty, 

6. na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyŜej w pkt. 19.2.2)      
i 19.2.5) lit. b) i c) niniejszej SIWZ. 
 
 

20. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
 

3. Odmowa wyraŜenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 20.2 niniejszej SIWZ, 
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
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21. Opis sposobu obliczania ceny. 
   
1. Cena oferty powinna być obliczona na podstawie cen poszczególnych asortymentów 

podanych w formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę 
wypełniając Formularz cenowy, którego wzór stanowi – Załącznik Nr 1a do niniejszej 
SIWZ. 

 
2. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej 

SIWZ. 
 
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały         

w Załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ – Wzorze umowy. 
 
5. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 

2 ustawy Pzp oraz zgodnie z poniŜszymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, przez oczywistą omyłkę pisarską naleŜy rozumieć 

widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone 
opuszczenie wyrazu lub jego części itp., 

2) oczywiste omyłki rachunkowe w tym przyjmie iŜ:  
a) prawidłowo podano cenę w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do niniejszej 

SIWZ, bez względu na sposób jej obliczenia, 
b) jeŜeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za 

prawidłową cenę podaną słownie, Zamawiający zastrzega, iŜ katalog wymieniony 
w lit. a) i b) niniejszego punktu  nie wyczerpuje moŜliwości poprawiania 
oczywistych omyłek rachunkowych - Zamawiający poprawi wszystkie oczywiste 
omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni równieŜ konsekwencje 
rachunkowe dokonanych w powyŜszy sposób poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty.  

 
 
22. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego             
z niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 
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l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 
Kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
moŜe otrzymać oferta 

1) Cena ( C ) 100 % 100 punktów 
 
3. Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ). 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania: 

 
 C min  

Pi (C)  = -------------  �   Max (C) 
 C i  

      gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert 
C i cena oferty „i" 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie moŜe otrzymać oferta za kryterium „Cena". 
 

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyŜszą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 

5. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 
 
23. Tryb oceny ofert. 
 
1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złoŜonej oferty 
oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany   
w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) 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.  

 
2. Sprawdzanie  wiarygodności ofert. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
informacji. 
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2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,           
Ŝe złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, 

3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt. 3) ustawy Pzp, niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
3. Oferta z raŜąco niską ceną. 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, 

2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,            
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) Zamawiający odrzuca ofertę: 
a) Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub 
b) jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe 

oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
4. Uzupełnienie oferty. 

1) stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub 
którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, 
chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

2) Zamawiający moŜe takŜe wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 
5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie     
z zastrzeŜeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 
 

6. Wykluczenie Wykonawcy. 
1) Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia stosownie do treści art. 24. ust. 1. i 2 ustawy Pzp, 
2) Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni           

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 
7. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla JRP                17 
Nr ref. 4/FS/2010 

 
8. UniewaŜnienie postępowania. 

1) Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie                  
z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 pkt. 1) do 7) ustawy Pzp, 

 
9. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania. 

1) przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie 
zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ, 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana           
za najkorzystniejszą, 

3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne   
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.  

4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informację o której mowa w pkt. 23.9.3) lit. a) niniejszej SIWZ, na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

5) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie 
odrębnym pismem powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp.  

 
10. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej. 

KaŜdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną                  
w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym 
do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaŜe miejsce, termin         
i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 
ustawy Pzp. 

 
 
24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia. 
 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 

na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w Załączniku Nr 5 do niniejszej 
SIWZ. 

   
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie 

stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
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4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

5) jest zawarta na okres wskazany w Załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ,  
6) podlega uniewaŜnieniu: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego           

w niniejszej SIWZ. 
 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 
zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 11.4 niniejszej SIWZ. 

 
4. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość 
kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest 
zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek 
handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

 
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niŜ 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niŜ przed terminem związania ofertą (z zastrzeŜeniem art. 94 ust. 1a ustawy Pzp). 
 

6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku Nr 5 do 
niniejszej SIWZ – Wzór umowy. 

 
 
25. Środki ochrony prawnej. 

 
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

 
 
26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   

i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
 
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŜszych dokumentów faksem na numer   

+48 77 439 17 42,  
 
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyŜej uwaŜa 
się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się 
on zapoznać z ich treścią. 

 
5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania − pod warunkiem,    
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Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ponadto 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.wodgluch.pl 

 
6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 26.5. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

7. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku        
o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 

8. Pytania naleŜy kierować na adres Zamawiającego: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12,  
48-340 Głuchołazy, Polska 
z dopiskiem:  
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, 
rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z 
siedzibą w Głuchołazach – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i 
modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  
Nr ref. 4/FS/2010  
 

9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

 
10. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

moŜe zmienić treść SIWZ. 
 
11. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.5-7 niniejszej 

SIWZ, Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej. 

 
12. W przypadku dokonania wyjaśnień lub zmiany treści SIWZ, o których mowa w pkt. 26.10 

niniejszej SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 
ustawy Pzp. 

 
13. Wykonawcy są zobowiązani w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania wyjaśniającego w oparciu o art. 87 ustawy Pzp do złoŜenia wyjaśnień      
w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania 
Wyjaśniającego. 

 
 
27. Podwykonawstwo. 
 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 
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28. Zmiany postanowień zawartej umowy. 
 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający, przewiduje równieŜ następujące moŜliwości dokonania istotnej zmiany 

zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione 

zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 
2) terminu realizacji zadania, który moŜe ulec zmianie w przypadkach, na które 

Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia 
okoliczności lub zdarzeń uniemoŜliwiających realizację w wyznaczonym terminie 
przedmiotu zamówienia, bez moŜliwości usunięcia lub likwidacji powyŜszych 
okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu 
zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, 
konieczności zmiany terminu umownego, 

 
 
29. Wykaz załączników do SIWZ. 

 
1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 

 
Lp. Oznaczenie 

załącznika 
Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2. Załącznik Nr 1a Wzór Formularza Cenowego. 
3. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1. ustawy Pzp 
4. Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy 
Pzp 

5. Załącznik Nr 4 Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń 
6. Załącznik Nr 5 Wzór umowy 
 

2. Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól Załączników oraz  odmiany 
wyrazów wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą 
zmieniać treści Załączników.  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                   4/FS/2010 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, 
rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w 
Głuchołazach – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 

2. WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Nr faksu 
 

 

Adres e-mail 
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4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe: 
 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi 

..............................................PLN  

(słownie: ...................................................................................................... PLN) 

plus naleŜny podatek VAT w wysokości ………….................. PLN, stawka VAT …..%            

co stanowi łącznie kwotę …………………………………………………………… PLN  

(słownie: ..................................................................................................... PLN), 

zgodnie z załączonym wykazem cen w Formularzu Cenowym, 
 

4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego wykonania 
zamówienia. 

 
5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi 10 dni od 

podpisania umowy, 
 

6) uwaŜamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany w SIWZ, tj.        
30 dni od terminu składania ofert.  
 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku Nr 5 do 
niniejszej SIWZ, 
 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 
 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić), 
  

10)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

 
11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Ŝadne        
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa                 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania 
(niepotrzebne skreślić) : 
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Strony w ofercie  
(wyraŜone cyfrą)  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1.    
2.    
3.    

 
12) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) : 

 
l.p. Nazwa części zamówienia  

 
1.  
2.  
3.  
4.  
 

 
 
5. Podpis(y): 
 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 1a – Wzór Formularza Cenowego. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                        4/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla 
Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

 
na kwotę ryczałtową podaną w Formularzu Ofertowym składają się kwoty za poszczególny 
sprzęt wskazany poniŜej: 
 
Lp. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie Ilość 

szt. 
Cena jednostkowa 

brutto PLN 
Wartość brutto 
(kol.3 x kol.4) 

1 2 3 4 5 
1. Zestaw komputerowy  6   
2. Monitor LCD 20” 6   
3. Monitor LCD 17” 1   
4. Program do projektowania z licencją na 1 

stanowisko robocze 
1 

 
  

5. Serwer z sieciowym systemem operacyjnym 1   
6. UPS do serwera 1   
7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe 

(sieciowe) 
1   

 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 
kolorowe  (sieciowe) 

1   

 Router 1   
 Switch 1   
 
Ogółem za całość zamówienia 
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PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                       4/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla 
Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
 
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, 
rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w 
Głuchołazach – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponuję(y) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia. 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1. ustawy Pzp  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                         4/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla 
Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): 

 
OŚWIADCZAM(Y), śE: 

 
1. Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp: 

 
Art. 24.  

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

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

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

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



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla JRP                29 
Nr ref. 4/FS/2010 

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

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

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

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

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

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

 
2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm). 

3.  
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
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2) 
 
 

     

3) 
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Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 
                       4/FS/2010 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla 
Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
„Wodociągi” Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 12  
48-340 Głuchołazy, Polska 
 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 
 

Specyfikacja techniczna dostarczanych urządzeń 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o.     
z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 

 
2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 
 
3. Sprzęt będzie dostarczony zgodnie z nw. Zestawieniem: 
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1. Zestaw komputerowy – Jednostka centralna – 6 szt. 
 
Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Płyta główna Z chipsetem P43,  1 złączem PCI-

Express, min. 2 wolnymi złączami 
PCI. 

 

2. Procesor Dwurdzeniowy  taktowany z 
częstotliwością co najmniej 3 GHz 

 

3. Pamięć operacyjna DDR3 2x 2048 MB  
4. Dysk twardy 500GB, podzielony na 2 równe 

partycje 
 

5. Napęd optyczny Nagrywarka DVD obsługująca 
standardy DVD+R i DVD-R o 
prędkościach odczytu i zapisu 
minimum 16x, z programem do 
nagrywania 

 

6. Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 
Mbit/s 

 

7. Karta dźwiękowa zintegrowana  
8. Karta graficzna Oddzielna z pamięcią 512MB 

DDR3 z wyjściem DVI i VGA, ze 
złączem PCI-Express 

 

9. Porty  minimum 8 x USB wyprowadzone 
na zewnątrz komputera, w tym 
min. 2 z przodu obudowy, 

 port sieciowy RJ-45, port 
słuchawek i mikrofonu na 
przednim panelu obudowy, 
Wymagana liczba i 
rozmieszczenie portów USB nie 
mogą być osiągnięte w wyniku 
stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

 

10. Obudowa Stojąca czarna Midi Tower, 
wyprowadzenie na panelu 
przednim min. 2xUSB, gniazdo 
słuchawek, gniazdo mikrofonu 
zasilacz o mocy min. 450W 

 

11. Klawiatura Przewodowa klawiatura o 
długości przewodu minimum 1,5 
m, posiadająca minimum 102 
klawisze w układzie "QWERTY", 
nie wymagająca instalacji 
sterowników, posiadająca 
interfejs USB oraz część 
numeryczną 

 

12. Mysz przewodowa mysz laserowa o 
długości przewodu minimum 
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1,5m, interfejs USB, działająca na 
dowolnej powierzchni płaskiej, z 
dwoma klawiszami oraz scroll 

13. Czytnik kart Wbudowany, uniwersalny  
14. System operacyjny WINDOWS 7 32-bit  

lub równowaŜny w następującym 
zakresie:  
najnowsza wersja z dostępnych 
na rynku, w języku polskim, 
umoŜliwiający bezproblemową 
pracę pakietowi programów 
biurowych będącym częścią 
niniejszego zestawu (opisany 
poniŜej), obsługujący instrukcje 
32-bitowe, obsługa 
zaawansowanych funkcji 
sieciowych (np. łączenie z 
domeną), zaawansowane opcje 
kopii zapasowej, rozpoznawanie 
bieŜącej lokacji uŜytkownika na 
potrzeby drukowania 
dokumentów, posiadający 
moŜliwość pracy jako klient VNC 
(pracy zdalnej przy podglądzie 
pulpitu innego komputera), 
moŜliwa obsługa komputera za 
pomocą ekranu dotykowego. 
System musi posiadać 
profesjonalne wsparcie 
techniczne dostępne z poziomu 
przeglądarki www. 

 

15. Oprogramowanie 
biurowe 

OFFICE 2007  
lub równowaŜny w następującym 
zakresie:  
pakiet programów biurowych w 
języku polskim umoŜliwiających 
tworzenie dokumentów 
tekstowych, arkuszy 
kalkulacyjnych  
i prezentacji multimedialnych 
oraz umoŜliwiający 
bezproblemową edycję 
zarchiwizowanych plików 
zapisanych w formatach *.docx, 
*.xlsx, *.pptx,*.doc, *.xls, *.ppt, 
zawierający aplikację słuŜącą do 
obsługi poczty elektronicznej i 
organizacji czasu oraz 
umoŜliwiającą współpracę z 
serwerem przy pomocy protokołu 
dostępu MAPI/RPC 

 

16. Gwarancja 24 miesiące  
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2. Monitor LCD 20” – 6 szt. 
 
Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Typ ekranu • ekran ciekłokrystaliczny z 

aktywną  matrycą TFT, 
• przekątna ekranu; 20” 

panoramiczna, 

 

2. Rozmiar plamki Max. 0,258 mm  
3. Jasność Min. 300 cd/m2  
4. Kontrast Min. 1500:1  
5. Kąt widzenia (pion / 

poziom) 
Min. 160/160 stopni  

6. Czas reakcji matrycy Max. 5 ms  
7 Rozdzielczość zalecana 1680x1050  
8 Złącze • analogowe złącze D-sub 15 

pin,  
• cyfrowe złącze DVI lub inne 

złącze umoŜliwiające pracę z 
oferowaną jednostką 
centralną,  

• kompletem kabli zasilających 
i połączeniowych. 

 

9 Normy Spełnienie normy TCO99 lub 
TCO03 

 

10 Gwarancja  24 miesiące  
 

 
 

3. Monitor LCD 17” – 1 szt. 
 
Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Typ ekranu • ekran ciekłokrystaliczny z 

aktywną  matrycą TFT, 
• przekątna ekranu; 17” 

panoramiczna, 

 

2. Rozmiar plamki Max. 0,264 mm  
3. Jasność Min. 250 cd/m2  
4. Kontrast Min. 500:1  
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5. Kąt widzenia (pion / 
poziom) 

Min. 160/160 stopni  

6. Czas reakcji matrycy Max. 5 ms  
7 Rozdzielczość zalecana 1280x1024  
8 Złącze • analogowe złącze D-sub 15 

pin,  
• cyfrowe złącze DVI lub inne 

złącze umoŜliwiające pracę z 
oferowaną jednostką 
centralną,  

• kompletem kabli zasilających 
i połączeniowych. 

 

9 Normy Spełnienie normy TCO99 lub 
TCO03 

 

10 Gwarancja  24 miesiące  
 

 
 

4. Program do projektowania z licencją na 1 stanowisko robocze – 1 szt.  
 

 
Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Oprogramowanie AUTOCAD LT  

lub równowaŜny w następującym 
zakresie:  
pozwalające na szybkie i łatwe 
wykonanie dokumentacji 
projektowej z poziomem kontroli, 
która zapewnia, Ŝe rysunki mają 
profesjonalny wygląd oraz 
posiadający poniŜsze funkcje.   

 

2. Funkcje programu 

 

• funkcja publikowania w 
formacie PDF zapewniająca 
lepszą jakość graficzną przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
rozmiaru plików oraz 
moŜliwość dołączania do 
rysunków plików w formacie 
PDF jako podkładów,  

• funkcja bloków dynamicznych 
umoŜliwiająca edycję 
geometrii pojedynczego 
bloku i ograniczająca 
potrzebę definiowania 
nowego bloku dla 
poszczególnych kombinacji 
kształtów i rozmiarów,  

• funkcje importowania, 
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tworzenia podkładów i  
publikowanie formatu PDF, 
ułatwiające dwukierunkową 
komunikację z zewnętrznymi 
członkami zespołów 
projektowych, 

• funkcje otwierania i 
zapisywania plików w 
formacie DWG 

 
3. Wersja językowa Pakiet w polskiej wersji językowej   
4. Licencja  Licencja wieczysta  
5. Wersja Pełna wersja bez upgradów  
6. Zawartość pakietu Licencja oraz nośnik  
7. Przeznaczenie Do uŜytku komercyjnego  
 

 
 

5. Serwer z sieciowym systemem operacyjnym – 1 szt. 
 

Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Typ obudowy serwera Tower  
2. Ilość zainstalowanych 

procesorów 
1 szt.  

3. Pojemność pamięci 
cache  

4 MB,  

4. Pojemność 
zainstalowanej pamięci 

4 GB,  

5. Typ karty graficznej zintegrowana, 32MB,  
6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,  
7. Ilość zainstalowanych 

dysków 
2 x 500 GB,  

8. Napęd optyczny  DVDRW,  
9. Ilość zasilaczy 1 szt.,  
10. Moc zasilacza 450 Wat,  
11. Klawiatura Przewodowa klawiatura o 

długości przewodu minimum 1,5 
m, posiadająca minimum 102 
klawisze w układzie "QWERTY", 
nie wymagająca instalacji 
sterowników, posiadająca 
interfejs USB oraz część 
numeryczną 

 

12. Mysz przewodowa mysz laserowa o 
długości przewodu minimum 
1,5m, interfejs USB, działająca na 
dowolnej powierzchni płaskiej, z 
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dwoma klawiszami oraz scroll 
13. System operacyjny WINDOWS SERVER 2008  

lub równowaŜny w następującym 
zakresie: 
serwerowy system operacyjny  
64 - bitowy w języku polskim z 
licencją na  min 10 stanowisk.  
System operacyjny zawierający 
narzędzia i technologie 
umoŜliwiające udostępnianie, 
zabezpieczanie i tworzenie kopii 
zapasowych plików w sieci 
wewnętrznej oraz zarządzanie 
nimi.  
System powinien posiadać 
moŜliwość dostępu do poczty e-
mail przez sieć web z technologią 
zabezpieczającą połączenia z 
Internetem.  
System musi posiadać 
profesjonalne wsparcie 
techniczne z poziomu 
przeglądarki www. 

 

14. Gwarancja 24 miesięcy  
 

 
 

6. UPS do serwera – 1 szt., 
 

Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Opis parametrów 

urządzenia 
Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Moc 650 VA  
2. Czas podtrzymania 

zasilania 
• min. 15 min, 
• ochrona sprzętu przed 

przepięciami i skokami 
napięcia przenoszonymi przez 
sieć elektryczną. 

• układ automatycznej 
regulacji napięcia 

 

3. Powiadomienie o 
awarii akumulatora 

Analiza uszkodzeń akumulatorów 
z funkcją wczesnego ostrzegania. 

 

4. Ochrona 
przeciwprzepięciowa 
linii danych 

Zapewnia ochronę podłączonego 
sprzętu przed przepięciami na 
liniach przesyłu danych. 

 

5. Alarmy dźwiękowe Zapewnia powiadamianie o 
zmieniających się warunkach 
zasilania z sieci miejskiej i z UPS-
a. 
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6. Automatyczna 
regulacja napięcia  z 
funkcją korekcji niskich 
i wysokich napięć 

Większa dostępność systemów 
dzięki korygowaniu stanów 
niskiego i wysokiego napięcia bez 
uŜycia akumulatorów. 

 

7. Regulowana czułość na 
napięcie 

UmoŜliwia dostosowanie 
parametrów pracy zasilacza UPS 
do warunków konkretnego 
środowiska zasilania lub 
charakterystyki generatora. 

 

8. Złącze USB • umoŜliwiające zarządzanie 
UPS-em przez port USB.  

• UPS z kompletem kabli 
zasilających i połączeniowych 

 

9. Gwarancja 24 miesiące  
 

 
 
 

7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (sieciowe) – 1 szt., 
 

Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
 
Lp. Opis parametrów 

urządzenia 
Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Rodzaj urządzenia  Konstrukcja typu „4 w 1” z 

funkcją: 
 drukowania formatu A3,  
 skanowania, 
 kopiowania z wysoką jakością w 
kolorze, 

 przesyłania faksów 
monochromatycznych, oraz 

 moŜliwość podłączenia do sieci 
lub komputera. 

 

2. Format  A3  
3. Szybkość drukowania  min. do 20 stron formatu A4 na 

minutę w trybie 
monochromatycznym, 

 min. do 15 stron formatu A4 na 
minutę w trybie kolorowym. 

 

4. Miesięczne obciąŜenie 
drukarki 

do 5000 stron.  

5. Jakość wydruków Tworzenie dokumentów o 
rozdzielczości  min. 600 x 600 
dpi. 

 

6. Elastyczność Moduł druku dwustronnego 
umoŜliwiający drukowanie i 
kopiowanie na obu stronach 
kartek papieru. 
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7. Karta sieciowa Przewodowa  
8. Materiały 

eksploatacyjne 
Komplet  zapasowych materiałów 
eksploatacyjnych (toner) 

 

9. Gwarancja 24 miesiące  
 

 
 

8. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe  (sieciowe) – 1  szt. 
 

Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Opis parametrów 

urządzenia 
Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Rodzaj urządzenia Kolorowe, atramentowe 

urządzenie wielofunkcyjne: 
• drukarka formatu A3, 
• kopiarka,  
• skaner 
• faks, 
• z czytnikiem kart pamięci, 

 działające w sieci. 

 

2. Format  A3  
3. Szybkość drukowania • min. 30 str./min. (mono)  

• min 20 str./min. (kolor)  
 

4. Karta sieciowa Przewodowa  
5. Rozdzielczość druku Min. 1200 x 6000 dpi  
6. Podajnik papieru:  • 250 arkuszy  

• uniwersalna tacka na papier 
 

7. Kolorowa kopiarka:   
  Automatyczny podajnik 

dokumentów 
min. 50 arkuszy  

 1. Szybkość 
kopiowania 

I. min. 20 str./min. (mono), 
II. min 15 str./min. (kolor) 

 

 2. Rozdzielczość 
kopiowania 

• min. 1200 x 1200 dpi, 
• moŜliwość kopiowania bez 

uŜycia komputera. 

 

 3. Redukcja / 
powiększenie: 

25% – 400 %, co 1%  

8. Kolorowy skaner:   
 1. Automatyczny 

podajnik 
dokumentów 

min. 50 arkuszy  

 2. Skanowanie 
bezpośrednie 

do e-maila, obrazka lub pliku  

 3. Optyczna 
rozdzielczość 
skanowania 

Min. 1200 x 2400 dpi  

9. Faks:   
 Przyciski szybkiego 

wybierania  
Tak  
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 Pamięć wysyłania / 
odbierania 

min. 100 stron  

 Materiały 
eksploatacyjne 

Kpl. zapasowych tuszy  

10. Gwarancja 24 miesiące  
 

 
 

9. Router – 1 szt. 
 

Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Opis parametrów 

urządzenia 
Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Rodzaj urządzenia Router Wireless-N z firewallem  
2. Dopuszczalna 

temperatura pracy 
0°C ÷ 40°C  

3. Porty Internet, Ethernet (1-4), zasilanie  
4. Konfiguracja poprzez www  
5. Bezpieczeństwo Firewall, szyfrowanie  
6. Gwarancja 24 miesiące  
 

 
 

10. Switch – 1 szt. 
 

Typ produktu/Model: ……………………………………………………………...(wypełnia Wykonawca) 
 
Producent/Firma: ……………………………………………………………………(wypełnia Wykonawca) 
 
Rok produkcji: ………………………………………………….…………………….(wypełnia Wykonawca) 
 
Lp. Opis parametrów 

urządzenia 
Wymagane minimalne parametry 

techniczne 
Parametry oferowane 

(wypełnia Wykonawca) 
1 2 3 4 
1. Rodzaj urządzenia  Switch  

Przełącznik sieciowy zarządzalny 
(Switch)  16- portowy 

 

2. Porty Porty: RJ-45 16 szt x 100/1000 
Mbit/s 

 

3. Gwarancja 24 miesiące  
 

Uwaga: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wpisania we wszystkich tabelach w 
kolumnie 4 parametrów technicznych oferowanych urządzeń. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów 
oferowanych urządzeń z opisem danych technicznych dla danego urządzenia. 

 

 

 
PODPIS(Y): 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowaŜnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1) 
 
 

     

2) 
 
 

     

3) 
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Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                       4/FS/2010 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz 
oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem dla 
Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 
 
 

UMOWA NR: ……….….. 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU SPÓJNOSCI 

 
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem        
i uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Głuchołazy”. Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08 

 
 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ……………….. roku w …………………………………………..pomiędzy: 

„Wodociągi” Sp. z o. o. z siedzibą w Głuchołazach, ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022810   

o numerze NIP: 755-000-63-65 i numerze  REGON: 530569528 

reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą …………………………………………… zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS………………………………………………………………………………………………………  

o numerze NIP: ………………………. i numerze  REGON: ………………………………………………….. 

reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwana w dalszej części Umowy Wykonawcą. 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o „Regulamin 

Udzielania Zamówień Publicznych dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w 

Głuchołazach na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………… r. 

 

§ 1 

 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty Wykonawcy, 

3) Załącznik Nr 3 - Formularz Cenowy, 

4) Załącznik Nr 4 – Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, 

5) Załącznik Nr 5 – Karta gwarancyjna. 

2. W przypadku rozbieŜności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają; 

Umowa, a następnie, wg kolejności dokumenty, wymienione w ust. 1. niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, 

nieobciąŜonego prawami osób  lub podmiotów trzecich sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i uruchomieniem na potrzeby 

Zamawiającego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne 
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określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Umowy – Specyfikacja techniczna oferowanych 

urządzeń. 

2. Strony postanawiają, Ŝe osobami uprawnionymi za realizację przedmiotu umowy są: 

− w imieniu Zamawiającego ……………………………………… tel. …………………………………… 

− w imieniu Wykonawcy ………………………………………….. tel. ………………………………….. 

 

§ 3 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 10 dni od podpisania Umowy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed 

tym terminem. 

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona 

niezwłocznie odbioru ilościowego oraz odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na 

własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

5. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uwaŜa się dzień, w którym 

podpisany zostanie Protokół Odbioru Jakościowego bez zastrzeŜeń. 

6. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje – 

certyfikaty jakości dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim 

oraz instrukcje dotyczące eksploatacji. 

7. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony sprzęt jest: 

a) niezgodny z opisem zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy - Specyfikacji 

technicznej oferowanego sprzętu, lub nie jest kompletny, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi przyjęcia części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając 

protokół zawierający przyczyny odmówienia odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie 

termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura 

czynności odbioru zostanie powtórzona. 

8. W przypadku innych zastrzeŜeń Zamawiającego, dotyczących przedmiotu umowy 

Zamawiający wskaŜe w protokole odbioru przyczyny odmowy odebrania dostarczonego 

przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, 

nowego, wolnego od wad. 

9. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeŜeń. 
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§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania umowy z naleŜytą starannością, 

dostarczyć sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymogom 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie sprzętu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w niniejszej umowie oraz Załączniku 

Nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań umowy osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. Obowiązki wynikające 

z art. 207 i 304 Kodeksu Pracy ciąŜą na Wykonawcy. 

4. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 

wykonywania  zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu naleŜytą jakość, funkcjonalność oraz parametry 

techniczne dostarczonego sprzętu. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu przez 

okres – 24 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Umowy. 

3. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych przy specyfikacji sprzętu rozpoczyna się 

z dniem podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeŜeń. 

4. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji 

zostanie automatycznie wydłuŜony o czas trwania naprawy. 

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie 

uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, ponosi Wykonawca. 

6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnie z instrukcją uŜytkowania. 

7. Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca Załącznik Nr 5 do niniejszej 

Umowy. 

§ 6 
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1. Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru protokołu jakościowego dostarczy 

Zamawiającemu wykaz danych umoŜliwiających zgłaszanie awarii w szczególności adres 

strony WWW, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksów. 

2. Wykonawca zapewni moŜliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji 

telefonicznie i faksem w godz. od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 17:00 będzie traktowane jak 

zgłoszenie o godz. 9:00 następnego dnia roboczego. 

3. Zgłoszenie awarii telefonicznie musi być potwierdzone faksem. 

4. Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usuwania awarii  – nie 

później niŜ w dniu następnym do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku. 

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o 

awarii, usterce lub wadzie dostarczonego sprzętu, Zamawiający, po ponownym 

jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, moŜe zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady 

osobie lub podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuŜsza niŜ jeden dzień roboczy, lub istnieje 

konieczność oddania urządzenia do serwisu, czas realizacji naprawy od momentu 

zgłoszenia będzie wynosił do 14 dni od dnia powiadomienia serwisu – jeŜeli czas naprawy 

potrwa dłuŜej niŜ 14 dni, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 

podstawienia Zamawiającemu zapasowego sprzętu o parametrach co najmniej 

równowaŜnych na okres naprawy gwarancyjnej. 

7. W przypadku naprawy gwarancyjnej sprzętu komputerowego, wykonawca winien pomóc 

Zamawiającemu zabezpieczyć dane osobowe znajdujące się na dysku. 

8. JeŜeli sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wymiany sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony z Zamawiającym o co 

najmniej porównywalnych parametrach. 

9. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłuŜony o czas trwania naprawy. 

10. Gwarancja nie moŜe ograniczać praw Zamawiającego do przekazywania dostarczonego 

sprzętu do innych komórek organizacyjnych Zamawiającego.  

 
§ 7 

 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie ……….zł 

netto + naleŜny podatek VAT …….% …………zł, co stanowi kwotę brutto …………………….zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..…złotych). 
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2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura oraz protokoły odbioru 

ilościowego i jakościowego bez zastrzeŜeń, podpisane przez upowaŜnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną − 

stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy. 

3. NaleŜność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Termin zapłaty będzie wynosił 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu 

pomiędzy podmiotami trzecimi. 

6. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy (wartość licencji, oprogramowania, opakowania, 

ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie podatki i cła). 

 

§ 8 

 

Strony Umowy ustalają następujące kary umowne: 

1. W wysokości 15% wartości umowy netto, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

2. JeŜeli zwłoka w dostawie i uruchomieniu sprzętu przekroczy 15 dni od podpisania 

niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca 

zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wartości umowy netto, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i niedotrzymanie terminu wykonania 

zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości 

netto dostawy, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, zrealizowanej ze zwłoką, 

za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

czy gwarancji, w wysokości 0,5% wartości netto dostawy, wskazanej w §7 ust. 1 

niniejszej Umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

5. Kary o których mowa w pkt. 1 do 4 niniejszego paragrafu płatne będą w terminie 14 

dni od daty otrzymania przez Wykonawcę  wezwania do ich zapłaty. 

6. Za zwłokę w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

wykonaną i odebraną przez Zamawiającego część umowy. 
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8. JeŜeli na skutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania części lub całości 

przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyŜszająca zastrzeŜoną karę umowną, 

bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niŜ te, dla których zastrzeŜono karę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach 

ogólnych.  

 

 

§ 9 

 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak równieŜ wszelkie zawiadomienia, 

zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu 

umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje 

roszczenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w 

ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.  

5. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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Nr sprawy: 4/FS/2010 
Załącznik Nr 5 do Umowy Nr ....................... 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

................................................................................................................................................... 
/Nazwa Wykonawcy/ 

 
udziela gwarancji dobrej jakości, na dostarczony sprzęt informatyczny w ramach zamówienia: 

 
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z dowozem, rozładunkiem i 
uruchomieniem dla Beneficjenta Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – Jednostki 
Realizującej Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy”. 
 
Zgodnie z Umową Nr ................... z dnia ...................... i protokołem Odbioru dostawy z dnia....................... 
oraz protokołem Odbioru jakościowego sprzętu z dnia....................... 
 
− na okresy wskazane w Załączniku Nr 4 do powyŜszej Umowy, licząc od daty Odbioru jakościowego sprzętu. 

 
WARUNKI GWARANCJI:  

 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zamontowane urządzenia nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne uŜytkowanie. 
 
2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po 

otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 
 
3. Czas reakcji na awarię, rozumiany jako obecność serwisu u Zamawiającego po zgłoszeniu – nie później niŜ w 

dniu następnym do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku 
 
4. JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia – nie później niŜ w dniu następnym do 

godz. 15:00 od poniedziałku do piątku, od otrzymania powiadomienia o awarii, Zamawiający będzie miał 
prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt 
Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczania przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami 
zawartymi w § 8 Umowy. 

 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszające 

wartość uŜytkową, techniczną dostarczonego sprzętu. 
 
6. Okres gwarancji na urządzenia naprawione zostanie automatycznie wydłuŜony o czas trwania naprawy. 
 
7. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia na nowe, jeŜeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego 

efektu działania lub zachowania się urządzenia. 
 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone urządzenia do końca udzielonego okresu 

gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia. 
 
9. Wykonawca odpowiada za wadę równieŜ po upływie okresu gwarancji, jeŜeli Zamawiający zawiadomił 

Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejŜe gwarancji. 
                                                                            

 
......................................................................               Imię Nazwisko........................................................... 
           ( pieczątka adresowa Wykonawcy ) 
 
Miejscowość i data .........................................                Podpis....................................................................... 

                                                                                                  /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy określony             
 aktem rejestrowym  lub upowaŜniony pełnomocnik/ 

 

 


