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1. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMAWIAJĄEGO 

Nazwa:   Gmina Lipnica Wielka 
Adres:   Lipnica Wielka 518, 34‐483 Lipnica Wielka 
NIP:    7352841452   
tel.      18 263 45 95 
e‐mail   lipnicaw@gminyrp.pl 
adres strony  www.lipnicawielka.pl,, 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z   2015r., poz. 2164 z póż. zm) zwanej dalej 
„ustawą PZP” o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Tryb  przetargu  nieograniczonego  został  zastosowany  zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup  infrastruktury sprzętowej dla potrzeb Gminy Lipnica 
Wielka. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

‐ Serwer baz danych, 
‐ Serwer aplikacji/Kontroler domeny wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi, 
‐ Certyfikat serwerowy, 
‐ System Backup, 
‐ Urządzenie ochrony sieci UTM+2AP, 
‐ Skaner dokumentów A4,  
‐ Drukarka do Stanowiska Profilu Zaufanego, 
‐ Instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 SIWZ. 

W/w  dokumentacja  jest  załącznikiem  do  ogłoszenia  o  przetargu  i  jest  dostępna  na  stronie 
internetowej  zamawiającego: www.lipnicawielka.pl. W  przypadku,  gdyby Wykonawca  nie  posiadał 
dostępu  do  Internetu,  musi  to  zgłosić  zamawiającemu.  W  takiej  sytuacji  dokumentacja  będzie 
udostępniana wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 

3.3. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 
towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  albo  normy,  aprobaty,  specyfikacje  techniczne  lub  inne 
dokumenty odniesienia, o których mowa w 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający, zgodnie z art. 
29  ust. 3  ustawy  PZP,  dopuszcza  oferowanie  materiałów  lub  urządzeń  równoważnych  albo 
oferowanie  rozwiązań  równoważnych  pod względem  parametrów  technicznych,  użytkowych  oraz 
eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały  lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały  lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby  zostały  spełnione wymagania  stawiane 
przez Zamawiającego. 

Materiały  lub  urządzenia  pochodzące  od  konkretnych  producentów  stanowią  wyłącznie  wzorzec 
jakościowy  przedmiotu  zamówienia.  Pod  pojęciem  minimalne  parametry  jakościowe  i  cechy 
użytkowe Zamawiający  rozumie wymagania dotyczące materiałów  lub urządzeń  zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami  producenta  ma  jedynie  na  celu  doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego 
w stosunku  do  określonego  rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami  producentów/produktów  ma 
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wyłącznie  charakter  przykładowy.  Zamawiający,  wskazując  oznaczenie  konkretnego  producenta 
(dostawcy)  lub  konkretny  produkt  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia,  dopuszcza  jednocześnie 
produkty  równoważne o parametrach  jakościowych  i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając  tym  samym  każdy produkt o wskazanych  lub  lepszych 
parametrach.  

3.4. Wykonawca celem potwierdzenia,  że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
w SIWZ  przedłoży  do  oferty  zestawienie  oferowanego  sprzętu  –  sporządzone  zgodnie  z 
Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

30210000‐4 – Maszyny do przetwarzania danych 
30233000‐1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 
32413100‐2 – Rutery sieciowe 
48620000‐0 – Systemy operacyjne 
48820000‐2 – Serwery 

3.6. Informacje  na temat podwykonawców: 

a) W  przypadku,  gdy  Wykonawca    będzie  korzystał    z  podwykonawców  Zamawiający  żąda  
wskazania  części  zamówienia,  która  zamierza    im  powierzyć,  podania  nazw  firm 
podwykonawców  (zgodnie z Załącznikiem nr 7 SIWZ ). 

b) Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w  stopniu  nie mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby Wykonawca  powoływał  się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

c) Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3.7. Zgodnie  z  treścią  art.  24aa ust.1   ustawy  PZP    Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość  dokonania 
najpierw oceny ofert  a następnie  zbadania,  czy Wykonawca,  którego oferta  została oceniona  jako 
najkorzystniejsza, niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1. Termin wykonania   przedmiotu zamówienia   ustala się   na maksymalnie 30 dni od daty podpisania 
umowy.   

4.2. Przez  termin  wykonania/zakończenia  zamówienia  należy  rozumieć  spisanie  protokołu  odbioru 
przedmiotu zamówienia.  

5. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 

5.1. Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, wg wzoru zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ . 

5.2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.3. Oferta  musi  odpowiadać  treści  SIWZ  i  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty, 
oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 

5.4. Oferta  oraz  dokumenty  tworzące  ofertę  muszą  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione    do 
składania  oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy. Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę musi 
bezpośrednio wynikać  z  dokumentów  dołączonych  do  oferty.  Oznacza  to,  że  jeżeli  upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy  to do oferty należy 
dołączyć  oryginał  pełnomocnictwa  bądź  jego  kopie,  potwierdzoną  za  zgodność  z oryginałem 
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notarialnie. 

5.5. Oferta wraz  z wszystkimi  załącznikami  powinna  być  napisana w  języku  polskim,  trwałą  i  czytelną 
techniką pisarską. 

5.6. Wszelkie  poprawki  treści  oferty  powinny  być  naniesione  czytelnie  i  opatrzone  podpisem  osoby 
uprawnionej. 

5.7. Każdy  z  Wykonawców  może  złożyć  w  niniejszym  przetargu  tylko  jedną  ofertę  pod  rygorem 
wykluczenia z przetargu.  

5.8. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane,  złożone  w  jedną  całość  i  umieszczone 
w nieprzejrzystym opakowaniu. Wszystkie strony formularza winny być podpisane. 

5.9. Opakowanie, o którym mowa w pkt.5.8 powinno być oznaczone następująco:      

 

 
……………………………………………. 
/nazwa (firma), adres Wykonawcy/ 

Adresat: 
Gmina Lipnica Wielka z siedzibą: 

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej,  Lipnica Wielka 518,  
 

OFERTA 
 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 
 

„Zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej 
w ramach projektu „e‐Usługi w Gminie Lipnica Wielka” 

 
Znak sprawy: 271.2.2017 
 

Nie otwierać przed dniem 22.05.2017 r. godzina 10:15 

 

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez 
niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

5.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

5.12. Niedopuszczalne  jest poprawianie, względnie  zmiana  treści oferty, po  terminie przeznaczonym do 
składania ofert. 

5.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do 
oferty  i  znajdować  się w nieprzejrzystym  opakowaniu.  Informacje  te  nie  zostaną  ujawnione,  jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5.14. Oferta musi  obejmować  całość  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  opisu  przedmiotu  zamówienia,  
o którym mowa w SIWZ oraz winna zawierać  dokumenty, o których mowa w SIWZ. 

5.15. Wykonawcy  będą  ponosić  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. 
Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami 
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lub stratami poniesionymi przez Wykonawcę, w związku  z wizytami i oględzinami miejsca robót, ani 
żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty. 

5.16. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna  lub będzie budzić 
wątpliwości,  co  do  jej  prawdziwości,  Zamawiający  może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub 
notarialnie  poświadczonej kopii dokumentów. 

5.17. Oświadczenia  Wykonawcy  oraz  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji  polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawcy składane 
są w oryginale. 

5.18. Dokumenty  inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.16    składane  są w oryginale  lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 
zamówienia    publicznego  albo  podwykonawca, w  zakresie  dokumentów,  którego  każdego  z  nich 
dotyczą.  

5.20. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5.21. Wszelkie miejsca, w  których Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane  przez  osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5.22. Zaleca  się, aby  zapisane  strony oferty, wraz  z dołączonymi do niej dokumentami  i oświadczeniami 
były  ponumerowane  oraz  parafowane  przez  Wykonawcę  lub  osobę/y  upoważnioną/e  do 
reprezentowania  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy  jakakolwiek  strona  zostanie  podpisana  przez 
Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

5.23. Oferta  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  (dokumentami  i  oświadczeniami)  stanowi  jedną  całość. 
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający  ich samoczynną 
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

5.24. W  przypadku  wskazania  przez Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których 
mowa    w  pkt 8  SIWZ,  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami    internetowymi 
ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera  samodzielnie z  tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5.25.  W   przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń  lub dokumentów na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda 
od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez  Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

5.26. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń  lub dokumentów, o których mowa w pkt 8 
SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych  przez  zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy,  zamawiający  w  celu 
potwierdzenia okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.27. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie warunków  udziału w  postępowaniu  lub  brak  podstaw wykluczenia,  jeżeli  Zamawiający 
posiada oświadczenia  lub dokumenty dotyczące  tego Wykonawcy  lub może  je uzyskać  za pomocą 
bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych, w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu 
ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O  zamówienie mogą  ubiegać  się Wykonawcy,  którzy  złożą  ofertę  oraz  oświadczenie  o  spełnieniu 
warunków  określonych  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  a  także  inne 
wymienione  w  dalszej  części  specyfikacji  dokumenty  oraz  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu 
z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12‐23 ustawy 
PZP oraz wynikających z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP. 

6.2. Oferentem może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca 
osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie.  Oferenci  występujący  wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

6.3. Wykonawca winien  być  uprawniony  do występowania w  obrocie  prawnym,  zgodnie  z wymogami 
ustawowymi i prowadzić działalność o charakterze zbieżnym z niniejszym zamówieniem. 

6.4. Wykonawca  musi  posiadać  doświadczenie  w  realizacji  tego  robot  objętych  niniejszym 
postępowaniem. 

6.5. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
‐ w tym okresie co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum 150.000 zł 
brutto. 

W przypadku   dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w  innej walucie niż PLN należy 
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień dokonania 
dostawy. 

6.6.  Zgodnie  z  art.  22a  ust. 1  i  ust.2  ustawy  PZP, Wykonawca może w  celu  potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach  technicznych  lub zawodowych    innych 
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim  stosunków  prawnych. 
Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  musi  udowodnić 
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Z treści  zobowiązania musi wynikać w szczególności:   

‐ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

‐ sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

‐ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

‐ czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.7. Zgodnie  z  art.  22a  ust. 3  ustawy  PZP,  Zamawiający  oceni  czy  udostępniane  przez  inne  podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków 
udziału  w  postępowaniu  oraz  będzie  badał  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy 
wykluczenia,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

6.8. Zgodnie  z  art.  22a  ust. 4  ustawy  PZP,  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia, 
kwalifikacji  lub   doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach  innych podmiotów  jeśli 
podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6.9. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu, 
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o którym mowa w pkt 6.6   SIWZ  , nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże 
zdolności  techniczne  lub zawodowe  lub sytuacje  finansową  lub ekonomiczną, o których mowa 
w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

6.10. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 
dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w  celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału 
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA, ŻE 
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg  Załączniku nr 2 do SIWZ. 

7.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu sporządzone wg Załącznika nr 3 do 
SIWZ. 

7.3 W  przypadku wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez wykonawców  oświadczenie,  o którym 
mowa  w  pkt.  7.1  oraz  w  pkt.  7.2,  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z wykonawców  wykazuje  spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.4 Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów, w  celu wykazania  braku  istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz  spełniania, w  zakresie, w  jakim powołuje  się na  ich  zasoby, 
warunków  udziału w  postępowaniu,  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach w  dołączonym  do 
oferty oświadczeniu, o którym mowa w  pkt. 7.1. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ  W  POSTĘPOWANIU  
NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO   

8.1 Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia 
w wyznaczonym  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

a) w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

‐ wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku  świadczeń okresowych  lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy    zostały wykonane 
oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  dostawy  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których mowa  są  referencje  bądź  inne 
dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 
dokumentów  –  oświadczenie  Wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych nadal wykonywanych  referencje bądź  inne dokumenty potwierdzające należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert – Załącznik nr 5  SIWZ, 

b) w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu, 
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odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowana  dostawa  spełnia  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego  w  SIWZ  (w  przypadku,  kiedy  Zamawiający    samodzielnie  nie  jest  w  stanie 
pobrać  ich  z  ogólnodostępnych  stron  internetowych),  opisów  w  postaci  testów  oraz 
certyfikatów określonych w SIWZ tj. w Załączniku nr 8  ‐ tylko w odniesieniu do urządzeń wobec 
których  Zamawiający wyraźnie zaznaczył  taką konieczność – na etapie podpisania umowy. 

8.2 Zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy PZP  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej  informacji,  o  której mowa w  art.  86  ust.  5,  przekaże    Zamawiającemu  oświadczenie 
o przynależności  lub braku przynależności do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP  – Załącznik nr 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.3 Jeżeli Wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt. 8.1.b)  SIWZ    składa  dokument  lub  dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8.4 Dokumenty, o których mowa w  pkt 8.3 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

8.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 SIWZ, 
zastępuje się  je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem  lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt  8.4  SIWZ stosuje się. 

8.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania  lub miejsce  zamieszkania ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić  się  do  właściwych  organów  kraju,  w  którym  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8.8 Jeżeli  z przedłożonych wraz  z ofertą oświadczeń  lub dokumentów wynikać będzie,  że Wykonawca 
polega na zdolnościach  lub sytuacji  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
PZP,  Zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia 
w wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących 
dokumentów, w odniesieniu do tych podmiotów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

9. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA  MA  ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 

9.1. Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 7 SIWZ; 

9.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

9.3. Pełnomocnictwo  udzielone    reprezentantowi  wykonawców    do  reprezentowania  Wykonawców 
w niniejszym  postępowaniu  albo  reprezentowania w  postępowaniu    i  zawarcia  umowy w  sprawie 
zamówienia  publicznego  zgodnie  z  art.  23  ust.1 Ustawy  PZP w  przypadku Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się  o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.  

9.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.  

9.5. Zestawienie oferowanego sprzętu – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6  SIWZ. 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

10.1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 14.2 SIWZ  Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 
między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywała  się  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23  listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1113)  lub 
osobiście, lub za pośrednictwem posłańca lub  faksu (nr faksu: 33 865 17 01) lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  z dnia 18  lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) – adres e‐mail: przetargi@lipnicawielka.pl 

10.2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub 3a ustawy PZP, oświadczenia, 
dokumenty  lub pełnomocnictwa należy przedłożyć  (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej 
przez Zamawiającego w wezwaniu.   

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  każda  ze  stron  na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania przesłały  informację 
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

10.5. Osobą  upoważnionymi  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  codziennie  od  poniedziałku  do  
piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy są: 

a) w sprawach merytorycznych – Krzysztof Wojdyła 

nr tel:   +48 18 5310055 

e‐mail:  informatyk@lipnicawielka.pl 

b) w sprawach formalnych ‐ Marzena Polaczek 

nr tel:   +48 18 53 100 54 

e‐mail:  przetargi@lipnicawielka.pl 

 

11. WADIUM 

11.1. Warunkiem  udziału  Wykonawcy  w  postępowaniu  jest  wniesienie  wadium  w  wysokości                       
2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100).  

11.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 

‐ w pieniądzu ‐ winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BS Jabłonka ‐ nr 

rachunku  16 8798 0002 0000 0000 1964 0009  z  dopiskiem  ,,Wadium  dot.  przetargu  znak 
271.2.2017  –  zakup  infrastruktury  sprzętowej”  (niedopuszczalne  jest wniesienie wadium w  kasie 
Zamawiającego);  

‐ poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo‐kredytowej,               
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
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‐ gwarancjach bankowych; 

‐ gwarancjach ubezpieczeniowych; 

‐ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014 roku 
poz. oraz z 2015, poz. 978 i 1240)  

11.3. Wadium w  postaci  dokumentu  (gwarancji,  poręczenia)  należy  złożyć w  formie  oryginału   w kasie  
Urzędu Gminy Lipnica Wielka, 34‐483  Lipnica Wielka 518.   

11.4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Kopię wniesionego wadium należy dołączyć 
do oferty.  

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert 
(dniem wniesienia jest dzień uznania na rachunku Zamawiającego). 

11.6. Jeżeli  wadium  jest  wnoszone  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej,  to  gwarancja 
winna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

11.7. Oferta nie zabezpieczona w formie wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca 
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

12.2. Wykonawca samodzielnie  lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.   

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium  albo,  jeżeli nie  jest  to możliwe,  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres  związania ofertą.  Jeżeli przedłużenie  terminu  związania ofertą dokonywane  jest po wyborze 
oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

12.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

12.5. Na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt 7a  PZP  Zamawiający  odrzuci  ofertę,  jeżeli Wykonawca  nie wyrazi 
zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

3. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

3.1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23  lipca  2012  r.  –  Prawo  pocztowe  (t.j.  Dz.  U.  z  2016  r.    poz.  1113)  lub  osobiście  lub  za 
pośrednictwem posłańca. Złożenia ofert uznaje się datę  i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki 
przez  Zamawiającego.  Oferty,  które  nadejdą  drogą  pocztową  w  kopertach  (opakowaniach) 
naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

3.2. Oferty  należy  składać w  terminie  do  dnia    22.05.2017  r.  godz.  1000 w  siedzibie  Zamawiającego, 
Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34‐483 Lipnica Wielka 518 na dzienniku podawczym – pokój Nr 2. . 

3.3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 
10 /na piętrze/ 
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3.4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta 
lub  inne  opakowanie,  w  którym  będzie  złożona  oferta  zostanie  opatrzona  numerem  według 
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

3.5. Zgodnie  z  art.  86  ust.  5  PZP  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych 
w ofertach. 

3.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

13.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z drukiem OFERTA, stanowiącym Załącznik nr 7 
SIWZ.  

13.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten 
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  

§1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może  żądać 
podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy  nie  można  było  przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

§2. Jeżeli  jednak wskutek  zmiany  stosunków,  której  nie można  było  przewidzieć, wykonanie  dzieła 
groziłoby  przyjmującemu  zamówienie  rażącą  stratą,  sąd  może  podwyższyć  ryczałt  lub  rozwiązać 
umowę. 

13.3. W  związku  z  powyższym  cena  oferty musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania 
zamówienia.  

13.4. Cena  oferty  powinna  być wyrażona w  złotych  polskich  (PLN)  z  dokładnością  do  dwóch miejsc  po 
przecinku. 

13.5. Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku  podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od  towarów  i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami. Wykonawca  składając  ofertę,  informuje  Zamawiającego,  czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę  (rodzaj) towaru  lub usługi, których dostawa  lub  świadczenie usług będzie prowadzić do  jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

13.6. Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niska  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia,  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  udzielnie  w  określonym  terminie  wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

13.7.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 

13.8.  Zamawiający  odrzuca  ofertę Wykonawcy,  który  nie  udzielił wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena 
wyjaśnień wraz  ze  złożonymi dowodami potwierdza,  że oferta  zawiera  rażąco niską cenę  lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14. KRYTERIA WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

14.1. Najkorzystniejszą  ofertą  będzie  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  
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14.2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Lp.  Kryterium 
Kryterium – znaczenie 

procentowe 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1.  cena brutto przedmiotu zamówienia  60%  60 

2.  parametry techniczne  30%  30 

3.  termin wykonania zamówienia  10%  10 

ŁĄCZNIE  100%  100 

a) cena oferty brutto przedmiotu zamówienia (C) – 60%. 

Oferta najtańsza otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 
 

Cn/Cb x 100 x 60% = ilość punktów 
 

gdzie: 
Cn  – najniższa cena oferty brutto przedmiotu zamówienia spośród ocenianych ofert, 
Cb  – cena oferty brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej, 
100  – wskaźnik stały, 
60%  – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto przedmiotu  zamówienia. 
 

b)  parametry techniczne (PT) – 30% 

W  ramach  tego  kryterium  Zamawiający  przyzna  punkty  Wykonawcy  za  każdy  dodatkowy 
parametr techniczny wymieniony poniżej w następujący sposób: 

Nazwa parametru  Punkty 

Zainstalowane w każdym z serwerów dodatkowe 32GB pamięci RAM  10 

Zainstalowane w każdym z serwerów dodatkowe 2 dyski 600 GB SAS 10K RPM każdy   10 

Zainstalowany w każdym z serwerów dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący 
dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.. 

10 

Jeżeli  Wykonawca  zaoferuje  wszystkie  dodatkowe  parametry  techniczne  może  uzyskać 
maksymalnie 30 pkt. co odpowiada 30% powyższego kryterium. 

c) Termin wykonania zamówienia (TW) – 10% 

‐ znaczenie kryterium – 10 pkt.; 

‐ opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin wykonania zamówienia”:  

(TWmin/TWob) x 100 pkt. x 10% 

gdzie: 

TWmin  – minimalny termin wykonania zamówienia spośród złożonych ofert 
TWob  – termin wykonania zamówienia zaoferowany w ofercie badanej 
100%  – wskaźnik stały, 
10%   – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto przedmiotu  zamówienia. 

Zaoferowana przez Wykonawcę liczba dni terminu wykonania zamówienia nie może być 
krótsza niż 14 dni, ani dłuższa niż 30 dni. 

W ramach kryterium termin wykonania zamówienia najwięcej punktów otrzyma oferta 
z najkrótszym terminem wykonania określonym w dniach. 

14.3. O  wyborze  oferty  zdecyduje  najwyższa  ilość  punktów  uzyskanych  łącznie  za  kryteria  określone 
w pkt 15.3. 
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LP = C + PT + TW 

gdzie: 

LP  – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 
C   – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena” 
PT  – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – „Parametry techniczne” 
TW   – liczba punktów przyznanych za kryterium (3) – „Termin wykonania zamówienia” 

14.4. Zamawiający  przyzna  realizację  zamówienia Wykonawcy,  który  spełnia wymagane warunki  oraz 
którego oferta odpowiada  zasadom określonym w ustawie Prawo  zamówień publicznych,  spełnia 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą 
ilość punktów w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna  liczba punktów  jaką może 
uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

14.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na  to,  że dwie  lub 
więcej  ofert  otrzyma  taką  samą  punktację,  zamawiający  spośród  tych  ofert  wybierze  ofertę 
z najniższą  ceną,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie 
Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  przez  siebie  określonym  ofert 
dodatkowych. 

15. FORMALNOŚCI,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO WYBORZE  OFERTY W  CELU  ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

15.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:   

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  (firmę) albo  imię  i nazwisko, siedzibę   albo 
miejsce  zamieszkania  i  adres,    jeżeli  jest miejscem wykonywania    działalności Wykonawcy, 
którego  ofertę  wybrano,    oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca 
zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy 
złożyli oferty, a  także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i  łączną 
punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4  i 5 ustawy PZP, braku  równoważności  lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności ‐ podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

d) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2  ustawy,  po  którego  upływie  umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

15.2. Ponadto Zamawiający po wyborze   najkorzystniejszej oferty zamieści  informacje, o których mowa 
w pkt  16.1.a) na stronie internetowej. 

15.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana  będzie poinformowany o terminie zawarcia  umowy.  

15.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub kilku formach, 
o których mowa w art. 148 ustawy PZP zgodnie z pkt  16 SIWZ. 

15.5. Przystępując  do  podpisania  umowy  Wykonawcy,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie    zamówienia 
publicznego wspólnie złożą umowę regulującą ich współdziałanie. 

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Zabezpieczenie  ustala  się  w  wysokości  10%  ceny  całkowitej  w  zł  brutto  podanej  w ofercie. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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16.2. Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy wnoszone w  pieniądzu wpłaca  się  przelewem  na 

rachunek bankowy Zamawiającego BS Jabłonka 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009 .  Wniesienie 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  pieniądzu  przelewem  na  rachunek  bankowy 
wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 
zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

16.3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  może  być  wnoszone  w  jednej  lub  w  kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych  lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo  ‐ kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt 16.3. lit. b) ‐ e) SIWZ 
(tj.  art.  148  ust.  1  pkt  2  ‐  5  PZP) Wykonawca  składa  oryginał  dokumentu  potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

16.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3. lit. b) ‐ e) 
SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne  i na pierwsze pisemne  żądanie Zamawiającego 
(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% 
ceny  całkowitej  podanej w  ofercie,  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego). 

16.5. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  
i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie wykonane.  Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

16.6. Z treści gwarancji  i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3.  lit. b) ‐ e) SIWZ musi wynikać, że kwota 
pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30%  wysokości 
zabezpieczenia. 

16.7. Kwota, o której mowa w pkt 16.6 SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

16.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w  wekslach  z  poręczeniem  wekslowym  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  ‐ 
kredytowej, 

b) przez ustanowienie  zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie  zastawu  rejestrowego na  zasadach określonych w przepisach o  zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

16.9. Za  zgodą  Zamawiającego Wykonawca może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  na  jedną  lub 
kilka  form, o  których mowa w pkt 16.3.  SIWZ. Zmiana  formy  zabezpieczenia musi być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16.10. Z  dokumentu  stwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu, musi 
wynikać,  że  zabezpieczenie  dotyczy  należytego  wykonania  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego  na  „Zakup  i  dostawę  infrastruktury  sprzętowej  w  ramach  projektu  „e‐Usługi  w 
Gminie Lipnica Wielka” 
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16.11. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  tworzenie  zabezpieczenia  przez  potrącenia  z  należności  za 
częściowo wykonane roboty budowlano‐montażowe. 

16.12. Jeżeli  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  w  walucie  obcej,  kwota  zabezpieczenia  zostanie 
przeliczona  na  PLN  wg  średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut  obcych  ogłaszanego  przez 
Narodowy  Bank  Polski  (Tabela  A  kursów  średnich  walut  obcych)  obowiązującego  
w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

16.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 16.3. lit. b) ‐ e) SIWZ (tj. 
art. 148 ust. 1 pkt 2 ‐ 5 PZP)  i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie 
obcej, kwota  zabezpieczenia  zostanie przeliczona na PLN wg  średniego kursu PLN w stosunku do 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski  (Tabela A kursów  średnich walut obcych) 
w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

16.14. Jeżeli  zabezpieczenie wniesiono w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na  oprocentowanym 
rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 
bankowy wykonawcy. 

16.15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany  formy zabezpieczenia na  jedną  lub 
kilka  form,  o  których  mowa  w  pkt  16.3.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  jest  dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  lub  
w postaci  elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem  elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 
dla tego rodzaju podpisu. 

18.4. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia 
odwołania w  taki  sposób, aby mógł on  zapoznać  się  z  jego  treścią przed upływem  tego  terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia,  jeżeli przesłanie  jego kopii nastąpiło przed upływem  terminu do  jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.5. Odwołanie wnosi  się w  terminie  5 dni  od dnia przesłania  informacji o  czynności  Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia ‐ jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
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5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni ‐ jeżeli zostały przesłane w  inny sposób – w przypadku 
gdy wartość zamówienia  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 PZP. 

18.6. W  przypadku wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu  związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu 
rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się 
Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

18.8. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami 
postępowania odwoławczego,  jeżeli mają  interes w  tym, aby odwołanie zostało  rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

18.9. Zamawiający  lub odwołujący może  zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu  innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

18.10. Jeżeli koniec  terminu do wykonania czynności przypada na  sobotę  lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

18.11. W  sprawach  nie  uregulowanych  w  pkt 19  w  zakresie  wniesienia  odwołania  i  skargi  mają 
zastosowanie przepisy art. 179 ‐ 198g PZP. 

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Zakres  zmian  postanowień  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano 
wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

20.1. Zamawiający  nie przewiduje: 

 zawarcia umowy ramowej; 

 rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 

 aukcji elektronicznej; 

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

 określania w  opisie  przedmiotu  zamówienia wymagań  związanych  z  realizacją  zamówienia, 
o których mowa w art. 29  ust. 4 ustawy PZP; 

 zamówień, o których mowa w art. 67 u st. 1 pkt 6 ustawy PZP; 

 wymagań  dotyczących  rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagań  technicznych 
dotyczących urządzeń informatycznych; 

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

20.2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  SIWZ  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z  2015 r., poz. 2154 z póź. zm.).                                            

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCE JEJ TREŚĆ 

1) Wzór umowy – Załącznik nr 1, 
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2) Wzór  oświadczenia  Wykonawcy  dotyczącego  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania  ‐                       
Załącznik nr 2, 

3) Wzór  oświadczenia  Wykonawcy  Oświadczenie  dotyczącego  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu – Załącznik nr 3, 

4) Wzór  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 Pzp, – Załącznik nr 4, 

5) Wykaz wykonanych dostaw spełniających wymagania określone w pkt 6.2.1. SIWZ  –  Załącznik nr 5, 

6) Zestawienie oferowanego sprzętu – Załącznik nr 6, do wypełnienia przez wykonawców  i dołączenia 
do oferty 

7) Druk Oferta – Załącznik nr 7, 

8) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 8.. 

 
 
 


