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ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax: 0-32 257-71-08; 0-32 257-74-99
e-mail: bzp@ue.katowice.pl;
strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl
NIP: 634-000-88-25;
REGON: 000001548
Godziny pracy Biura Zamówień Publicznych: 7:30 – 15:30.
1.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Pzp, w procedurze przewidzianej dla dostaw o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

au

2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
jego montaż i instalacja, posiadającego pakiet usług gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników
z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
prowadzone jest w podziale na 2 moduły (gdzie za moduł rozumie się część). Tym samym Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
Lp.

Moduł

Przedmiot zamówienia

Liczba szt.

1

I

1

2

II

Macierz dyskowa
Zasilacz awaryjny UPS wraz z
dodatkowym pakietem akumulatorów

Kody CPV
Główny
30 23 31 41-1

1

31 68 25 30-4

Szczegółowe opisy dotyczące przedmiotu dostawy w ramach poszczególnych modułów znajdują się odpowiednio
w Formularzach nr 3A, 4A SIWZ, w których Zamawiający zawarł istotne parametry techniczne i inne wymagane
właściwości dla zamawianego sprzętu oraz w Formularzach nr 3, 4 SIWZ stanowiących kalkulację ceny ofertowej dla
poszczególnych modułów, jak również w Formularzu nr 7 i 8 SIWZ stanowiącym wzór umowy – dotyczy modułu I i II
Zamawiający nie ogranicza liczby modułów, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej
liczby modułów, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne
procesy charakteryzujące określone produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
W przypadku wystąpienia powyższych, Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość
zastosowania rozwiązań równoważnych. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co
najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ, w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi,
jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu osobno dla każdego
modułu.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu komputerowego fabrycznie nowego, który będzie zakupiony
w autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnym kanale sprzedaży - na rynek europejski i podlegać będzie pełnej
obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski - będzie posiadać stosowny pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Przez sprzęt
nowy rozumie się sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 180 dni przed realizacją dostawy i nie używany w innych
projektach. Dla produktów stanowiących przedmiot zamówienia wymagane jest posiadanie deklaracji zgodności CE.
Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia do każdego produktu/sprzętu - swojego
oświadczenia o produkcie (zawierającego m.in. dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np.
kod produktu, numer seryjny itp.), że jest fabrycznie nowe, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego
kanału sprzedaży na rynek europejski, podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie
Polski. Dla sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot zamówienia oświadczenie powinno dodatkowo zawierać
informację, że jest on oznakowany symbolem CE.
Wykonawcy są zobowiązani na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia certyfikatów, dokumentów
i/lub materiałów informacyjnych przygotowanych przez producenta potwierdzających spełnienie minimalnych
wymagań oraz warunków gwarancji określonych przez Zamawiającego. Nie przedstawienie na żądanie
Zamawiającego w/w dokumentów, może spowodować, że Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić, czy oferowane
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.
2.21.

3.1.

Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz z sprzętem licencji dla wymaganego i/lub
dołączonego standardowo do sprzętu oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji tego oprogramowania i jego
legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych nie
dostarczonych bezpośrednio przez producenta oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętów posiadających określoną w SIWZ, co najmniej minimalną, co
do długości i rodzaju gwarancję.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą gwarancyjną w tym kosztów
transportu (również poza granicę Polski).
Sprzęt komputerowy objęty przedmiotem zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym
a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować
przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest wskazać w odpowiednim punkcie Formularza
nr 1 SIWZ, tą część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom wraz z podaniem tych
Podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć
Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Powierzenie
wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy Pzp.
Klauzula zastrzeżona.
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp.
3.
TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI
Termin dostawy zamówienia:


3.2.

4.1

Dla modułu I – 60 dni od daty podpisania umowy

 Dla modułu II – 40 dni od daty podpisania umowy
Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – termin dostawy dopuszcza się
możliwość skrócenia wskazanego powyżej okresu dostawy zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę wyborem –
patrz druki kalkulacji ceny ofertowej dla poszczególnych modułów (Formularz nr 3,4 SIWZ).
Warunki płatności:
Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem na rachunek Wykonawcy podany
na fakturze w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie
przez Zamawiającego protokołu odbioru.
4.
WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu posiadającego określoną w SIWZ:
 co najmniej 24 miesięczną gwarancję – w module I, patrz pkt 15 SIWZ.

 co najmniej 12 miesięczna gwarancję w module II, patrz pkt 15 SIWZ.
Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – okres gwarancji, dopuszcza
się możliwość zwiększenia wskazanego powyżej okresu gwarancji zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę
wyborem – patrz druki kalkulacji ceny ofertowej odpowiednio dla każdego z modułów ( Formularz nr 3,4)
4.2. Ogólne wymagania gwarancyjne dla wszystkich modułów:
 Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta.
 Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych oraz kontakt ze
zgłaszającym) nie może przekroczyć 8 godzin.
 Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia - gwarantowana dostawa części
zamiennych) następnego dnia roboczego, licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych. Zgłoszenia dokonane po
godz. 14.00 są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00.
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 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy
Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
 Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.
 Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych wersji
oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji.
5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
a mianowicie:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu.
5.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku.
b)

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku.

c)

Zdolności technicznej
Dotyczy modułu I:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy
obejmujące dostarczenie oraz wdrożenie (instalację) macierzy dla Centrów Obliczeniowych o wartości łącznej co
najmniej 200.000,00 zł brutto.
Przy czym jedna z wykazanych dostaw o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.
Dotyczy modułu II:
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku.

d)

Zdolności zawodowej:
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego
warunku.

5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.5. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynikać, w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 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
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, 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.
5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, 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:
au
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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.
5.10. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, nastąpi na
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 7 SIWZ i oparte będzie
na zasadzie (spełnia /nie spełnia).
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
6.1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
6.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie
Wykonawcy:
a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Self - cleaning.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

b) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
c) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający żąda w stosunku do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (w
rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp) złożenia informacji o tych Podwykonawcach w Formularzu nr 2A SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 6.1 - 6.2. SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń
wymaganych w przedmiotowym postępowaniu.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

au

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENA
Oświadczenia składane wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Formularzu
2A SIWZ;
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w Formularzu 2B SIWZ;
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 informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1.a) i 7.1.b) SIWZ, dla każdego
z tych podmiotów odrębnie.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.a) SIWZ, dla każdego z Podwykonawców odrębnie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.a)
i 7.1.b) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają
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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.
7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Formularz nr 6 SIWZ.
7.6. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
a) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców
wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie)
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6.1.a) 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. 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 7.6.2. 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 - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. 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.
7.7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a mianowicie:
a) 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 podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane - sporządzony według wzoru – Formularza nr 5 SIWZ, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami o których mowa, są:
 referencje,
 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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 ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7.8. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę
w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik – dotyczy również Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.9. Jeżeli w toku postępowania Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

au
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7.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa
do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie
7.7.1. 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.
7.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 7.7.1. 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.
7.13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
7.14. Dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za
wyjątkiem:
a) oświadczeń sporządzonych według Formularza nr 2A oraz Formularza 2B SIWZ,
b) oświadczeń o braku lub przynależności do grupy kapitałowej sporządzonych według Formularza nr 6
SIWZ,
- które należy dostarczyć w oryginale.
7.15. 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, które każdego z nich dotyczą.
7.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt 5.2. SIWZ mogą spełniać łącznie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.a)
i 7.1.b) SIWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 7.5. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawarli umowę konsorcjum, w której
winny być, co najmniej:
1. Dokładnie określony cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa.
2. Dokładne określenie działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz
zadania konsorcjantów – zaleca się wskazanie, które roboty budowlane będzie wykonywał każdy z konsorcjantów.
3. Oznaczony czas trwania konsorcjum.
4. Zawarte stwierdzenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
5.Określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum - niezbędne jest, aby członkowie konsorcjum upełnomocnili
jednego spośród siebie do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera
kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się
pisemnie, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wobec powyższego wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy, zgodnie z wyborem, mogą przekazywać w jednej
następujących z form: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta, którą należy złożyć wyłącznie
w formie pisemnej.
au
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9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.3.
SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
9.3. SIWZ.
9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie –
www.bzp.ue.katowice.pl.
9.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.
9.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9.8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

10.1.
11.1
11.2
11.3
11.4

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie za część rozumie się moduł.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrany przez siebie moduł lub na wszystkie moduły,
w formie pisemnej, zgodną z przepisami prawa i niniejszą SIWZ, sam lub jako partner konsorcjum.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w postaci elektronicznej.
Wszystkie komórki tabeli kalkulacji ceny ofertowej (Formularz nr 3 i/lub 4 SIWZ) muszą być wypełnione.
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być sporządzone w języku polskim, a oferta napisana na komputerze,
maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dodatkowo odpisy lub kopie
dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację
osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny
opatrzony pieczęcią imienną), zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów
prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
Upoważnienie osób do podpisywania oferty 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 stosownego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kserokopię.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych
czynności.
Pełnomocnictwo, które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jest wymagane, jeżeli
ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.
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12.9.

12.10.
12.11.

12.12.
12.13.
12.14.
12.15.

12.16.

W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą
zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Druk oferty (Formularz nr 1 SIWZ) Wykonawca powinien złożyć w całości wykreślając te części, które go nie dotyczą.
Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ muszą zostać przez
Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ),
podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i załączone do oferty.
Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający zmianę
zawartości oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę
i opatrzone datami ich dokonania.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie wypełniając odpowiednio
pkt III Formularza nr 1 SIWZ oraz odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie
dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
Wykonawca zastrzegając informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest, nie później niż
w terminie składania ofert do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
przedkładając uzasadnienie okoliczności skorzystania z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

Lp.

Opis wymaganego dokumentu:

1

Druk oferty
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym w Formularzu 2A SIWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w Formularzu 2B SIWZ
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia – patrz pkt 5.4., 5.5. SIWZ – (dołączyć jeżeli wymagane)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienie zgodnie z zapisem punktu 8 oraz 12.6 SIWZ – (dołączyć, jeżeli wymagane)
Dotyczy modułu I - (w przypadku składania
oferty w ramach modułu I)
Kalkulacja ceny ofertowej
Dotyczy modułu II - (w przypadku składania
oferty w ramach modułu II)

2
3
4
5
6

13.1.
13.2.

Nr formularza
SIWZ
Formularz nr 1
Formularz nr 2A
Formularz nr 2B

Formularz nr 3
Formularz nr 4

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia
ofert.
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej
w następujący sposób:
…………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy

Znak sprawy: BZP 009//06001/20
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:
DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W MODUŁACH
OFERTA DOTYCZY MODUŁU : ………………………

„Nie otwierać przed dniem 23 października 2020 r. godz. 11:00”
Nie otwierać przed dniem 13.10.2020 r. godz. 11:00

13.3.

Oferty należy składać do dnia 23.10.2020 r. do godz. 10:00:
a) osobiście lub przesłać kurierem do Biura Zamówień Publicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47;
albo
b)

au

przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (podwójnie zakopertowane) zaadresowane na wierzchniej
kopercie na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. Wewnętrzna koperta
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musi być opisana jak w pkt 13.2.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, o ważności jej złożenia będzie decydowała
data wpływu oferty do Zamawiającego.
13.5. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 23.10.2020 r. o godz. 11:00
do: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych; 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 6,
budynek N, segment C, sala konferencyjna nr 01/48.
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia transmisji on-line z otwarcia ofert. Najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert
Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego
postępowania link do transmisji on-line.
13.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
poszczególnych części zamówienia.
13.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny
każdej oferty, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach oraz warunków gwarancji.
13.8. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) Kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia;
b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.9. W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
13.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.4.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
14.1. Ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) podane w zł polskich w Formularzu nr 1 SIWZ muszą być zgodne i wynikać z cen
podanych w zł polskich w Formularzu nr 3, i/lub 4 SIWZ.
14.2. W Druku kalkulacji ceny ofertowej (Formularz nr 3, i/lub 4 SIWZ) należy wypełnić wszystkie wymagane pola
pozwalające Zamawiającemu dokonać prawidłowej oceny ofert. Wyliczenie ceny należy dokonać zgodnie z
zasadami określonymi w opisie sposobu przygotowania ofert oraz z wytycznymi zawartymi w nagłówkach
poszczególnych kolumn kalkulacji ceny ofertowej, wychodząc od cen jednostkowych.
14.3. Cena podana w ofercie oferty musi uwzględniać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zadania
(określone w niniejszej SIWZ) oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, podatki, oraz ewentualne rabaty, upusty itp.,
w tym również koszty dostawy (transportu) urządzeń do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
również do poniesienia wszelkich kosztów związanych z naprawą gwarancyjną w tym kosztów transportu (również
poza granicę Polski).

14.4.

14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

au

Wszystkie ceny podane w ofercie są ostateczne i nie będą podlegały negocjacji, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
ustawy Pzp.
W przypadku wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający dokona ich poprawy zgodnie
z zasadami matematyki oraz wytycznymi określonymi w pkt 14.2. SIWZ, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
Do porównania złożonych ofert, Zamawiający weźmie pod uwagę cenę brutto wyrażoną w złotych polskich podaną
w Druku oferty (Formularz nr 1 SIWZ).
Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek płacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – w takim przypadku należy wypełnić odpowiedni
punkt w Druku oferty (Formularz nr 1 SIWZ).
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 847, z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,
w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
14.10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest zobowiązany do stosowania
przepisu art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje i nie wyrazi zgody na zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace i/lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
15.1.1.

Moduł I
Nr
1.
2.

Nazwa kryterium:
Cena brutto
Okres gwarancji producenta

3.

Termin dostawy

Waga:
60%
20%
20%

1. Punkty w ramach kryterium „cena brutto” przyznawane będą poszczególnym ofertom według poniższego wzoru:
X punktów =

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
cena brutto wskazana w badanej ofercie

x 60

2. Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji producenta” przyznawane będą poszczególnym ofertom według
następujących zasad:
Poz.

Moduł

Przedmiot zamówienia

1.

I

Macierz dyskowa

Kryterium:
okres gwarancji
24 miesiące (0 – ppkt)
36 miesięcy (100 – ppkt)

 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje,
iż dostarczony przez niego przedmiot zamówienia, w module I - będzie posiadał okres gwarancji w
minimalnej wymaganej wysokości (24 miesiące) – otrzyma „0” ppkt.
 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje,
iż dostarczony przez niego przedmiot zamówienia w module I - będzie posiadał okres gwarancji wyższy
niż minimalnie wymagany (36 miesięcy) – otrzyma 100 ppkt.
 Uzyskana ilość ppkt zostanie przemnożona przez wagę procentową kryterium (20%).
 W przypadku nie zakreślenia żadnej z proponowanych opcji dotyczącej okresu gwarancji dla
dostarczanego sprzętu w module w ramach którego składana jest oferta, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca dostarczy sprzęt, który będzie objęty minimalnym wymaganym okresem gwarancji, co jest
jednoznaczne z wyborem opcji niepunktowanej.
3. Punkty w ramach kryterium „Termin dostawy” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następujących
zasad:
Poz.

Moduł

Przedmiot zamówienia

1.

I

Macierz dyskowa

Kryterium:
Termin dostawy

od 31 dni do 60 dni (0 – ppkt)
do 30 dni (100 – ppkt)

 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje
iż dostarczy oferowany sprzęt w terminie od 31 do 60 dni licząc od daty podpisania umowy – otrzyma
„0” ppkt.

au
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 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje,
iż dostarczy oferowany sprzęt w terminie do 30 dni licząc od daty podpisania umowy – otrzyma 100
ppkt. zgodnie z powyższą tabelą.
 Uzyskane ppkt zostaną przemnożone przez wagę procentową kryterium (20%).
W przypadku nie zakreślenia żadnej z proponowanych opcji dotyczących terminu dostawy oferowanego
sprzętu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dostarczy oferowane urządzenie w terminie od 31 do 60
dni, licząc od dnia podpisania umowy, co jest równoznaczne z wyborem opcji niepunktowanej.
15.1.2.

Moduł II
Nr
1.
2.

Nazwa kryterium:
Cena brutto
Okres gwarancji producenta

3.

Termin dostawy

Waga:
60%
20%
20%

1. Punkty w ramach kryterium „cena brutto” przyznawane będą poszczególnym ofertom według poniższego wzoru:
X punktów =

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
cena brutto wskazana w badanej ofercie

x 60

2. Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji producenta” przyznawane będą poszczególnym ofertom według
następujących zasad:
Poz.

Moduł

Przedmiot zamówienia

1.

II

Zasilacz awaryjny

Kryterium:
okres gwarancji
12 miesiące (0 – ppkt)
24 miesiące (100 – ppkt)

 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje,
iż dostarczony przez niego przedmiot zamówienia, w module II - posiadał okres gwarancji w minimalnej
wymaganej wysokości ( 12 miesięcy) – otrzyma „0” ppkt.
 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje,
iż dostarczony przez niego przedmiot zamówienia w module II - będzie posiadał okres gwarancji wyższy
niż minimalnie wymagany ( 24 miesiące) – otrzyma 100 ppkt.
 Uzyskana ilość ppkt zostanie przemnożona przez wagę procentową kryterium (20%).
 W przypadku nie zakreślenia żadnej z proponowanych opcji dotyczącej okresu gwarancji dla
dostarczanego sprzętu w module w ramach którego składana jest oferta, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca dostarczy sprzęt, który będzie objęty minimalnym wymaganym okresem gwarancji, co jest
jednoznaczne z wyborem opcji niepunktowanej.
3. Punkty w ramach kryterium „Termin dostawy” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następujących
zasad:
Poz.

Moduł

Przedmiot zamówienia

Kryterium:
Termin dostawy

od 21 dni do 40 dni (0 – ppkt)
do 20 dni (100 – ppkt)
 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje
iż dostarczy oferowany sprzęt w terminie od 21 do 40 dni licząc od daty podpisania umowy – otrzyma
„0” ppkt.
1.

II

Zasilacz awaryjny

 Wykonawca, który poprzez odpowiednie zakreślenie w tabeli (Druk kalkulacji ceny ofertowej) zadeklaruje,
iż dostarczy oferowany sprzęt w terminie do 20 dni licząc od daty podpisania umowy – otrzyma 100
ppkt. zgodnie z powyższą tabelą.
 Uzyskane ppkt zostaną przemnożone przez wagę procentową kryterium (20%).
W przypadku nie zakreślenia żadnej z proponowanych opcji dotyczących terminu dostawy oferowanego
sprzętu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca dostarczy oferowane urządzenie w terminie od 21 do 40
dni, licząc od dnia podpisania umowy, co jest równoznaczne z wyborem opcji niepunktowanej
15.1.3. Wyliczenie punktów w ramach powyższych kryteriów oceny ofert zostanie dokonane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
15.2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta nie
zostanie odrzucona oraz uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych powyżej kryteriów oceny ofert.

au
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15.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.
16.2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko w przypadku zaprzestania
produkcji sprzętu, który był oferowany w ofercie. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Wykonawca
może zaoferować inny sprzęt w ramach dostawy pod warunkiem, iż:



16.3.

16.4.

16.5.

parametry tego sprzętu nie są gorsze od parametrów sprzętu oferowanego w ofercie i opisanego w SIWZ,
przedstawi odpowiedni dokument producenta sprzętu potwierdzający, że zaprzestano produkcji sprzętu
oferowanego w ofercie.
Skutkiem zmian będzie zawarcie stosownego aneksu do umowy. Termin dostawy oraz cena nie mogą ulec zmianie.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy nie
krótszy niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zostaną spełnione przesłanki z art.
94 ust. 2 ustawy Pzp wówczas termin ten może ulec skróceniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki prowadzące do konieczności unieważnienia postępowania.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ZAWIERANEJ UMOWY
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
zawarte są w Formularzu nr 7 i 8 SIWZ stanowiącym wzór umowy dla poszczególnych modułów.
18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
18.1 Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
18.3 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.
18.4 Odwołanie.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.
5. 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
au
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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.
6. 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 pkt 17.4.5. SIWZ zdanie drugie, albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
10. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
11. Na czynności, o których mowa w pkt 10 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
18.5 Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
5. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
6. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
19.1

19. INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.), informujemy, iż zgodność przetwarzania
z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust.
1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora) oraz, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40-287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem/zamawiającym”;
2) administrator/zamawiający powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl;
3) przetwarzane będą dane osobowe kategorii osób u administratora/zamawiającego: stron / przedstawicieli stron /
wykonawców / przedstawicieli wykonawców / podwykonawców / przedstawicieli podwykonawców;
4) przetwarzane będą niezbędne dane osobowe kategorii osób, o których mowa w punkcie 3), określone
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, m. in.: imię, nazwisko, podpis, nazwa, siedziba, adres, nr
PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nr NIP, nr REGON, nr CEIDG, nr KRS, dane kontaktowe oraz inne
wymagane dane osobowe niezbędne do ich przetwarzania w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 6);
5) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne
i niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych
jest dobrowolne, odmowa podania określonych danych osobowych może spowodować brak realizacji
przedmiotowych celów;
6) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane m. in. w celach: rozpatrzenia oferty,
udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, negocjacji, zawierania i realizacji
przedmiotowej umowy z administratorem / zamawiającym, wymiany korespondencji w związku z udziałem
wykonawcy / podwykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami
prawnymi (w tym m. in. przepisami prawa zamówień publicznych, 2 prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych,
prawa podatkowego czy prawa finansowego), wykonania przez administratora / zamawiającego obowiązków
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informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, kontaktów biznesowych, kontaktów bezpośrednich, realizacji
wszelkich czynności związanych z przedmiotowymi celami, ochrony interesów administratora / zamawiającego (w
tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub
obrony przed takimi roszczeniami) oraz prowadzenia wymaganej obowiązującym prawem dokumentacji;
7) posiadanie przez administratora / zamawiającego Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest
wymogiem wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z realizacji celów, o których
mowa w pkt 6);
8) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zostaną administratorowi / zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem oraz zawarciem umowy i które administrator / zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy;
9) nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4), w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostały zebrane, o którym mowa w pkt 6);
10) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), są upoważnieni pracownicy administratora /
zamawiającego, ewentualne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora / zamawiającego
oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
11) Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania
obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny
do realizacji celów, o których mowa w pkt 6) oraz przez okres czasu przewidziany w obowiązujących przepisach
prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
12) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa w pkt 4) oraz prawo do
ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie
zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
13) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (prawo dostępu
przysługujące osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator /
zamawiający może żądać 3 od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu czy mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
14) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo
zamówień publicznych;
15) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania), nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;
16) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, o których mowa
w pkt 4), narusza przepisy RODO;
17) Pani Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania;
18) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki administratora / zamawiającego.
19.2 Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.
14 RODO.
20. INNE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.
21. ZAŁĄCZNIKI
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Nr formularza SIWZ

Nazwa formularza

Formularz nr 1

Druk oferty

Formularz nr 2A

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Formularz nr 2B

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz nr 3

Kalkulacja ceny ofertowej - dotyczy moduł I

Formularz nr 3A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla modułu I
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Formularz nr 4

Kalkulacja ceny ofertowej – dotyczy modułu II

Formularz nr 4A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla modułu II

Formularz nr 5

Wykaz dostaw – dotyczy modułu I

Formularz nr 6

Oświadczenie Wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej

Formularz nr 7

Wzór umowy – dotyczy modułów I,

Formularz nr 8

Wzór umowy – dotyczy modułów II
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Formularz nr 1
………………………………………………………………………………….……………........
.................................................
/ REGON /

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

.................................................
/nr tel. / fax./

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

…………………………………
/adres do korespondencji/

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą

……………………………….…
/adres e-mail/

DRUK OFERTY

TAK/NIE
(zaznaczyć TAK lub NIE)

OFERTA
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa
sprzętu komputerowego w modułach”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy, iż:
I.

Dotyczy modułu I
1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za następującą cenę:
..................................................................................................................................................................................zł netto,
słownie......................................................................................................................................................................zł netto,
plus……….% podatek VAT, co daje kwotę .......................................................................................................zł brutto,
słownie.................................................................................................................................................................zł brutto,
zgodnie z kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą Formularz 3 SIWZ.
2.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 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 będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy, (patrz punkt
14.7. SIWZ) …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, jak również koszt sprzętu wraz z dostarczeniem zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszt zapewnienia
bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, cena powinna również uwzględniać podatki, opłaty i inne
należności płatne przez Wykonawcę (w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie elementy ryzyka związane
z realizacją zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt będzie objęty co najmniej wymaganą minimalną, co do długości i rodzaju gwarancją
oraz spełniał będzie ogólne wymagania gwarancyjne, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2 SIWZ.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. termin płatności faktur wynosi do 21 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego, wymienione w SIWZ i we wszystkich
jej załącznikach.
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zawarta w SIWZ treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na jej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / zlecić podwykonawcom: **

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcom:……………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………..…………………………….*
Podwykonawcą będzie: …………………………………………………………………….……………………..………………….
……………………………………….…………………………………………………………………..…………………………….*

au
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II.

Dotyczy modułu II
1.

Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia za następującą cenę:
..................................................................................................................................................................................zł netto,
słownie......................................................................................................................................................................zł netto,
plus……….% podatek VAT, co daje kwotę .......................................................................................................zł brutto,
słownie.................................................................................................................................................................zł brutto,
zgodnie z kalkulacją ceny ofertowej stanowiącą Formularz 4 SIWZ.

2.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 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 będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy, (patrz punkt
14.7. SIWZ) …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, jak również koszt sprzętu wraz z dostarczeniem zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszt zapewnienia
bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, cena powinna również uwzględniać podatki, opłaty i inne
należności płatne przez Wykonawcę (w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie elementy ryzyka związane
z realizacją zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt będzie objęty co najmniej wymaganą minimalną, co do długości i rodzaju gwarancją
oraz spełniał będzie ogólne wymagania gwarancyjne, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. SIWZ.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. termin płatności faktur wynosi do 21 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego, wymienione w SIWZ i we wszystkich
jej załącznikach.
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zawarta w SIWZ treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na jej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / zlecić podwykonawcom: **

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcom:……………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………..…………………………….*
Podwykonawcą będzie: …………………………………………………………………….……………………..………………….
……………………………………….…………………………………………………………………..…………………………….*
III.

Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …... do …... stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie
udostępnione. (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).*
Uzasadnieniem skorzystania z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa są następujące okoliczności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................................................................................................................................*

IV.

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum** zarządzanego przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................................................................................................................................*

V.

Oferta została złożona na ............. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr
............*

VI.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.***
au
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VII.

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*


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



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



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



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



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



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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

UWAGA:
*
Wypełnić odpowiednio
**
Niepotrzebne skreślić
***
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

au
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Formularz nr 2A

Zamawiający:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax: 0-32 257-71-08; 0-32 257-74-99
e-mail: bzp@ue.katowice.pl;
Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Ja/my niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach”, prowadzonego
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

3.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………
au
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………..….……
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiD),

(podać

pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

au
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Formularz nr 2B

Zamawiający:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax: 0-32 257-71-08; 0-32 257-74-99
e-mail: bzp@ue.katowice.pl;
Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja/my niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach”
prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

Zamawiającego

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

....................................... dn. .....................................
..............................................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w…………………………………………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..….………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
....................................... dn. .....................................
........................................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
....................................... dn. .....................................
..............................................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy
au
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Formularz nr 3
KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
- dotyczy modułu I – Macierz dyskowa
Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach
prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

L.P.
a
1.

Przedmiot
zamówienia

Opis oferowanego sprzętu /urządzenia
pozwalający na jego identyfikację - (wypełnić/zaznaczyć odpowiednio)*

b
Macierz dyskowa
- zgodna z
parametrami
określonymi w
Formularzu nr 3A

C
Model/typ
.…………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

OKRES
GWARANCJI

 - 24 miesięcy (0 – ppkt)
 - 36 miesięcy (100 – ppkt)

TERMIN DOSTAWY

 - od 31 do 60 dni (0 – ppkt)
 - do 30 dni (100 – ppkt)

Ilość
d
1

Cena
jedn.
[netto]
e

Wartość
[netto]
f=dxe

Razem [netto]

1.

Do ustalenia w ofercie ceny brutto należy przyjąć 23% stawkę VAT.

2.

Oświadczamy, że:


proponowany w powyższej tabeli sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagane parametry określone w Formularzu nr 3A
SIWZ;



w momencie dostawy do każdego dostarczanego produktu dostarczymy oświadczenie (zawierające m.in. dane
identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.), że dany dostarczony
produkt: jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego
kanału sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie
Polski.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym niniejszą SIWZ za kwotę:
netto ………………………zł /słownie -…………………………………………………………………………….…………….... zł
brutto ………………….….zł /słownie:……………………….…………………………………………………………………….. zł

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

au
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy modułu I

Formularz nr 3A

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach”,
prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wykonawca w oparciu o dostarczony sprzęt musi rozbudować posiadaną infrastrukturę Zamawiającego, dokonać jej
konfiguracji i zapewnić prawidłowe działanie całego rozwiązania. Wykonawca musi dokonać uruchomienia i konfiguracji
dostarczonego sprzętu w sposób pozwalający na prawidłowy dostęp do zasobów obliczeniowych i dyskowych zarówno
dostarczonych w ramach postępowania jak i już posiadanych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej w celu podpisania protokołu odbioru. W oparciu
o przedstawioną dokumentację Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie (min. 4h) dla pracowników Zamawiającego
celem przedstawienia wykonanych działań związanych z instalacją i konfiguracją oraz innych informacji, które są niezbędne do
dalszej eksploatacji dostarczonego rozwiązania. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, przy ul.
Bogucickiej 5, w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Dokumentacja powdrożeniowa musi zawierać informacje dotyczące:
• Nazewnictwa i numery seryjne urządzeń
• Wersji oprogramowania
• Miejsca montażu urządzeń w szafach instalacyjnych wraz z ich zasilaniem
• Topologii fizycznej i logicznej
• Sieć LAN i SAN
• Haseł dostępu do wszystkich elementów systemu
• Sposobu uruchamiania i zatrzymywania całego dostarczonego środowiska
1. Opis systemu
W ramach postępowania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji fizycznej dostarczanego sprzętu. Instalacja
fizyczna musi zostać wykonana według poniższej koncepcji przedstawionej na schemacie nr 1. Jeżeli do instalacji potrzebne
będzie dostarczenie dodatkowych kabli lub wkładek to Wykonawca jest zobowiązany do dostawy kompletu takich elementów.
Schemat nr 1 – elementy infrastruktury posiadanej oraz dostarczonej wraz z parametrami połączeń.

au
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Schemat infrastruktury – planowana rozbudowa

Elementy które należy
dostarczyć w ramach
postępowania.

Flex Sys te m V
70 00

1-2 4
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1
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Control Module

1-24
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Szczegółowy opis komponentów macierzy dyskowej
Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Opis wymagań (wymagania minimalne)

Obudowa

Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19" nie będącej
przedmiotem zamówienia. Rozmiar jednostki sterującej macierzą nie może przekraczać 2U.
Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo.

Kontrolery

Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące w trybie active-active. W przypadku
wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów
prezentowanych przez macierz.

Dostępne porty

Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum 12 portów pozwalających na
podłączenie do infrastruktury 10Gb iSCSI z wykorzystaniem kabli DAC lub z wykorzystaniem
wkładek SFP+ Z macierzą dyskową powinno być dostarczone minimum 12 wkładek SFP+ SR. Te
same porty musza umożliwiać podłączenie do infrastruktury FC 16Gbs. Ponadto wymaga się
możliwości jednoczesnego podłączenia do zasobów macierzy poprzez przynajmniej 4 porty
FC/iSCSI oraz przynajmniej 8 portów SAS 12Gbs przy skonfigurowanych i działających
wymienionych 4 portach iSCSI/FC.
Macierz musi umożliwiać bezpośrednie (bez wykorzystania przełączników) podłączenie do 6
hostów w sposób redundantny (każdy host podłączony do dwóch kontrolerów macierzy) z
wykorzystaniem protokołu FC.
Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 32 GB pamięci cache zabezpieczonej
mechanizmem mirroringu. Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w
przypadku zaniku zasilania.

Cache

Dyski

Macierz musi obsługiwać dyski twarde typu SSD oraz być przystosowana do obsługi wyłącznie
tego typu dysków. Macierz musi być wyposażona w minimum 16 dysków 3.2TB SAS SSD hot-plug
o wartości DWDP minimum 3. Macierz musi umożliwiać obsługę minimum 188 dysków.

Funkcjonalność

Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,5,6,10 oraz powinna posiadać funkcjonalność
zarzadzania informacjami o parzystości oraz dyskami spare w całej puli dysków. (w przypadki
awarii dysku, do jego obudowy musi być używany każdy dysk z puli)
Macierz musi umożliwiać zwiększanie i zmniejszanie online pojemności poszczególnych
wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin
provisioning”).
Macierz musi posiadać funkcjonalność sprawdzania integralności zapisywanych danych poprzez
odczyt sumy kontrolnej z karty HBA podłączonego serwera.
Wymagana możliwość wykonania minimum 512 kopii migawkowych. Wymagana możliwość
definiowania maksymalnej ilości kopii migawkowych. W przypadku osiągniecia zdefiniowanej ilości
kopii system musi automatycznie kasować kopie najstarsze.
Ponadto macierz powinna posiadać funkcjonalność tworzenia konsystentnych kopii migawkowych
ze wskazanych przestrzeni dyskowych.
Macierz musi mieć możliwość replikacji synchronicznej poprzez siec FC oraz asynchronicznej z
wykorzystaniem iSCSI lub FC
Wymagana możliwość definiowania globalnych dysków hot-spare. Wymagana możliwość logicznej
zamiany dysków z wykorzystaniem dysków nieprzypisanych.
Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez
protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania powiadomień awarii do wskazanych odbiorców.
Wysyłane powiadomienia musza zawierać nazwę macierzy, informacje o typie zdarzenia, date i
czas wystąpienia zdarzenia oraz krótki opis zdarzenia. Macierz musi mieć możliwość definiowania
poziomu zajętości miejsca, po osiągnieciu którego nastąpi wysłanie powiadomienia pod wskazane
adresy email.
System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego
automatycznie w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku
zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na
macierzy.
Macierz musi mieć funkcjonalność automatycznej detekcji podłączonych hostów (nazwa hosta oraz
typ systemu operacyjnego). Musi być możliwość edycji hostów dodanych w sposób automatyczny.
Wymagana jest funkcjonalność automatycznego tworzenia przestrzeni dyskowych
zoptymalizowanych pod katem używanych na nich aplikacji jak SQL Server, Exchange oraz
Vmware vmfs.
Wymagana jest możliwość automatycznego logicznego grupowania dysków macierzy (dodawanie
dysków do istniejącej grupy oraz tworzenie nowej grupy z dodanych dysków).
Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetu operacji wprowadzanych zmian konfiguracji w
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odniesieniu do obciążenia generowanego przez podłączone hosty.
Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnych zadań macierzy.
Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych. Nie wymaga się tej
funkcjonalności w chwili dostawy.
Macierz musi posiadać możliwość fizycznej identyfikacji (dioda LED) aktywowanej z interfejsu
zarzadzania oraz funkcjonalność fizycznego identyfikowania dysków (dioda LED) należących do
jednej przestrzeni logicznej.
Macierz musi mieć możliwość przypisania wolumenu danych tylko do wybranego hosta należącego
do zdefiniowanego klastra.
Wydajność

Wymaga się możliwości rozbudowania macierzy do poziomu wydajności przynajmniej 270 000
operacji wejścia wyjścia dla losowego odczytu oraz przynajmniej 98 000 operacji wejścia wyjścia
dla losowego zapisu.
Wymagana pojemność dla wolumenów z dynamiczna alokacja przestrzeni to przynajmniej 128 TB
Zarządzanie macierzą Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant.
Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika
dostępnego poprzez protokol https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokół
ssh.
Interfejs zarzadzania powinien wylogować sesje po maksymalnie 15 minutach bezczynności.
Maksymalna ilość prób podania hasła administratora nie może być większa niż 5 do momentu
zablokowania dostępu.
Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control.
Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy:
- storage admin – pełen dostęp wyłączeniem ustawień bezpieczeństwa
- security admin – dostęp do ustawień bezpieczeństwa
- support admin – pełen dostęp serwisowy
- monitor – możliwość odczytu konfiguracji
Producent powinien udostępniać konsolę umożliwiająca dodawanie do domeny zarzadzania wielu
macierzy jednocześnie. Wymaga się możliwości importu konfiguracji z jednej macierzy na inne.
Dodatkowe
wyposażenie

Wraz z macierzą dyskową należy dostarczyć dedykowaną półkę o wysokości 2U umożliwiającą
instalację min. 24 dysków o rozmiarze 2,5” SFF. Półka musi być podłączona do macierzy w sposób
fizyczny oraz logiczny. Jeżeli do prawidłowego działania niezbędne są dodatkowe elementy t.j.
moduły, kable, licencje itp., muszą one być dostarczone w ramach dostawy.

Inne

Wymagana jest bezprzerwowa wymiana następujących elementów macierzy: kontrolery, moduły
I/O, dyski, zasilacze oraz moduły SFP+.
Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server 2012 R2; 2016, 2019; Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) 6, 7; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11, 12, 15; VMware vSphere
6.0, 6.5, 6.7

Gwarancja

Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta typu NBD. Serwis w miejscu instalacji sprzętu
świadczony przez producenta macierzy lub autoryzowanego partnera serwisowego. W przypadku
awarii dyski pozostają u Zamawiającego.

2.

Wymagania dodatkowe dla wszystkich urządzeń i licencji:

1.

Urządzenia wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem muszą pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego producenta i być przeznaczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Dostarczone urządzenia i oprogramowanie muszą być zarejestrowane w bazie danych producenta na użytkownika
końcowego, jakim będzie Zamawiający.
Urządzenia będą objęte opieką serwisową opartą o oficjalne pakiety gwarancyjne producenta.
Na potwierdzenie legalnego pochodzenia oraz dokonania wymaganej rejestracji, Zamawiający będzie mógł wymagać
wskazania numerów seryjnych dostarczanych urządzeń jeszcze przed realizacją dostawy tj. na 3 dni przed
dostarczeniem sprzętu w formie e-maila lub pisemnie, co pozwoli potwierdzić prawidłowość wymaganej przez
Zamawiającego rejestracji, poprzez przekazanie numerów seryjnych do producenta i potwierdzenie spełnienia ww.
wymagań.
Wykonawca musi w ofercie wskazać producenta i model oferowanego urządzenia, oraz przedstawić opis techniczny
oferowanego rozwiązania w którym potwierdzi spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, a dodatkowo
wskaże pełną konfigurację oferowanego rozwiązania

2.
3.
4.

5.
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Formularz nr 4
KALKULACJA CENY OFERTOWEJ
- dotyczy modułu II Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach –
zasilacz awaryjny”, prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
L.P.
a
1.

Przedmiot
zamówienia
b
Zasilacz awaryjny
- zgodny z
parametrami
określonymi w
Formularzu nr 4A
OKRES
GWARANCJI

TERMIN DOSTAWY

Opis oferowanego sprzętu /urządzenia
pozwalający na jego identyfikację - (wypełnić/zaznaczyć odpowiednio)*
C
Model/typ
.…………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ilość
d
1

Cena
jedn.
[netto]
e

Wartość
[netto]
f=dxe

 - 12 miesięcy (0 – ppkt)
 - 24 miesiące (100 – ppkt)

 - od 21 do 40 dni (0 – ppkt)
 - 20 dni (100 – ppkt)
Razem [netto]

1.

Do ustalenia w ofercie ceny brutto należy przyjąć 23% stawkę VAT.

2.

Oświadczamy, że:


proponowany w powyższej tabeli sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagane parametry określone w Formularzu nr 4A
SIWZ;



w momencie dostawy do każdego dostarczanego produktu dostarczymy oświadczenie (zawierające m.in. dane
identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.), że dany dostarczony
produkt: jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego
kanału sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie
Polski.



Jeżeli po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający uzyska z MNiSW potwierdzenie, że sprzęt
będący przedmiotem zamówienia jest przeznaczony dla placówek oświatowych, Wykonawca będzie miał prawo do
zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wymienionych w powyższej tabeli urządzeń.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym niniejszą SIWZ za kwotę:
netto ………………………zł /słownie -…………………………………………………………………………….…………….... zł
brutto ………………….….zł /słownie:……………………….…………………………………………………………………….. zł

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………...............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/
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Formularz nr 4A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy modułu II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach”,
prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Szczegółowy opis komponentów zasilacza awaryjnego
Nazwa elementu, parametru lub cechy

Opis wymagań (wymagania minimalne)

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)

6.0kW / 6.0kVA

Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią
zasilającą)
Inne napięcia wyjściowe
Współczynnik szczytu
Topologia
Typ przebiegu
Układ obejściowy (bypass)
Częstotliwość wejściowa
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
Inne napięcia wejściowe
Typ akumulatorów
Typowy czas ładowania
Znamionowe napięcie akumulatora
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
Moc akumulatora (W)
Pojemność Akumulatora, VAh
Porty i interfejsy
Alarm dźwiękowy

Poniżej 2%
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronicznie z siecią

Awaryjny wyłącznik zasilania
Ilość dodatkowych slotów/gniazd
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
Klasa ochrony
Certyfikaty i zgodność z normami
Karta do zdalnego zarządzania pozwalająca min. na:

Dodatkowy pakiet akumulatorowy o właściwościach:

Wyposażenie dodatkowe
Gwarancja

au

220, 240
3:1
Technologia Double Conversion Online
Sinusoida
Wewnętrzny bypass (automatyczny i ręczny)
40 – 70 Hz automatyczne wykrywanie
100 - 275 Regulowany (połowa obciążenia), 160 - 275V
220, 240
kwasowo-ołowiowe
1.5 godziny
192 V
3-5
597W
902
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności
zdarzenia
Tak
1
480 Dżule
IP20
CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2,
IRAM, RCM, VDE, RoHS
 dostęp do urządzenia przez przeglądarkę www
 wyłączenie sieci
 powiadamianie o problemach
 zdalne restartowanie sprzętu
 planowane wyłączanie i ponowne uruchamianie
 rejestracja zdarzeń
 oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z
możliwością uaktualniania
 wielopoziomowy dostęp użytkowników wraz z
obsługą standardu RADIUS
 Akumulatory kwasowo-ołowiowe
 Pojemność pakietu - 1920 VAh
 Wartość napięcia na wyjściu - 192 V
Kompletne wyposażenie do montażu urządzenia
(zasilacza i pakietu akumulatorów) w szafie
przemysłowej typu RACK 19”
Co najmniej 12 miesięcy gwarancji naprawy lub wymiany
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Formularz nr 5
WYKAZ DOSTAW
- dotyczy modułu I Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach” oświadczam/my, że
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwie dostawy obejmujące dostarczenie oraz wdrożenie (instalację) macierzy dla Centrów
Obliczeniowych o wartości łącznej co najmniej 200.000,00 zł brutto.
Przy czym jedna z wykazanych dostaw o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.

Lp.

Przedmiot dostawy

Wartość
całkowita
dostawy
[zł. brutto]

Termin realizacji dostawy
(od ….…….… dd.mm.rr - -do
…………… dd.mm.rr)

Podmioty, na rzecz
których dostawy zostały
wykonane

1
2
3

Uwaga:


Wykaz należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust.2 (Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp)



Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dostaw dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie,
w przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty.
....................................... dn. .....................................
..............................................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/
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Formularz nr 6
Zamawiający:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel./fax: 0-32 257-71-08; 0-32 257-74-99
e-mail: bzp@ue.katowice.pl;
Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
Ja/my niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w modułach”, prowadzonego
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
I.

Oświadczam/y, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn.
zm.)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib):
Lp.
1.
2.
…..

Nazwa podmiotu

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

II.

……………..............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn.
zm.)

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

III.

Adres podmiotu

……………..............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

Oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………..............................................................
/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

* - należy wypełnić pkt I lub pkt II lub pkt III
UWAGA!
W przypadku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
au
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Formularz nr 7
WZÓR UMOWY – dotyczy modułów I

Umowa nr ………..ACI/2020
Zawarta w dniu …… roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach z siedzibą w Katowicach
przy ul. 1 Maja 50 – zwanym w dalszej części „Kupującym” reprezentowanym przez:
Pawła Kadłubiaka - Kanclerza
przy kontrasygnacie Joanny Radziwołek - Kwestora
a
………………….. reprezentowana przez:

zwane łącznie „Stronami” a każdą z osobna z nich „Stroną”
W rezultacie dokonania wyboru oferty Sprzedawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o numerze BZP …………. Moduł I została zawarta umowa następującej treści:
1.

2.
1.
2.

3.
4.

5.

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z ich montażem
i instalacją, posiadających pakiet usług gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników z obszaru
Rzeczpospolitej Polskiej określonych w ofercie Sprzedawcy z dn. ………… roku i stanowiącej załącznik nr 1,o
ustalonych przez Kupującego parametrach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowiącej
załącznik nr 2 do umowy.
Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony oraz że posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.
§2
Kupujący kupuje a Sprzedawca na podstawie niniejszej umowy sprzedaje i dostarczy Kupującemu komplet sprzętu
komputerowego (zwanego dalej sprzętem) i oprogramowania o parametrach określonych w SWIZ przetargu
nieograniczonego stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i w ofercie Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Sprzedawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz z sprzętem licencji dla wymaganego i/lub
dołączonego standardowo do sprzętu oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji tego oprogramowania i jego
legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych nie
dostarczonych bezpośrednio przez producenta oprogramowania.
Sprzedawca zobowiązany jest do montażu, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia dostarczonego sprzętu i
oprogramowania zgodnie z wymogami określonymi w SWIZ przetargu nieograniczonego stanowiącej załącznik nr 2 do
umowy.
Sprzedawca dostarczy do każdego dostarczanego produktu (sprzętu) oświadczenie, że dany dostarczony produkt jest
fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego kanału
sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.
Przez sprzęt nowy rozumie się sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 180 dni przed realizacją dostawy i nie używany
w innych projektach.
Po wykonaniu prac o których mowa w pkt. 1 i 3 Sprzedawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Kupującego
celem przedstawienia wykonanych działań związanych z instalacją i konfiguracją oraz innych informacji, które są
niezbędne do dalszej eksploatacji dostarczonego sprzętu.

§3
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu sprzedaży do …dni od daty zawarcia umowy.
§4
1.

Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Kupującego w Katowicach, budynek CNTI przy
ul. Bogucickiej 5. Rozładowanie nastąpi na koszt, ryzyko i staraniem Sprzedawcy do pomieszczeń w budynku CNTI
wskazanych przez Kupującego. Kupujący zapewni możliwość skorzystania z windy (otwór drzwiowy windy
90cmx210cm) w ramach budynku CNTI celem dostarczenia przedmiotu sprzedaży. Transport sprzętu w ramach
budynku CNTI powinien odbywać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia lub zabrudzenia pomieszczeń
budynku.

2.

Kupujący gwarantuje możliwość dokonania dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 09: 00-14: 00 oraz w
obecności osób upoważnionych do odbioru, w tym podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

au
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3.
4.
5.
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
1.

2.

3.

au

Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu sprzedaży w dniu wydania przez Sprzedawcę o ile informacja o dniu
wydania została przekazana Kupującemu, co najmniej w dzień roboczy poprzedzający dzień wydania.
Odbiór przedmiotu sprzedaży potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wystawieniem
faktury.
Osobą upoważnioną do odbioru ze strony Kupującego jest Dariusz Rajfura, a w przypadku jego nieobecności
………………...
§5
Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot sprzedaży, cenę brutto w kwocie ………….. zł (słownie: w ofercie
Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Kupujący zapłaci należność określoną w niniejszej umowie przelewem w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania
faktury, na rachunek Sprzedawcy podany na fakturze. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru
przez Kupującego.
W przypadkach prawem przewidzianych kiedy Sprzedawca wskaże na fakturze rachunek bankowy nieujawniony w
wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), Kupujący uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu
wskazania przez Sprzedającego dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT
(tzw. biała lista). W takim przypadku Sprzedający nie ma prawa naliczyć Kupującemu żadnych odsetek.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oświadcza, na podstawie art.4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
§6
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości dostarczonego sprzętu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, na poniższych warunkach.
Warunkiem świadczenia napraw gwarancyjnych jest przedstawienie przez Kupującego kopii faktury i protokołu
zdawczo-odbiorczego lub dostarczonych przez Sprzedawcę kart gwarancyjnych sprzętu.
Okres gwarancji dla sprzętu określony jest w ofercie Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
Sprzedawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia świadczyć usługi serwisowe na sprzedany sprzęt w okresie
gwarancji. Oznacza to, że o ile Sprzedawca podejmuje czynności serwisowe celem: usunięcia awarii i/lub wad,
przeprowadzeniem we własnym zakresie diagnozy uszkodzeń/wad lub realizacji wymaganych zabiegów określonych
przez producenta w okresie trwania gwarancji (o ile takie zostały przez producenta jednoznacznie zdefiniowane dla
danego sprzętu w ramach gwarancji, np. konieczność przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu i/lub konserwacji
sprzętu przez serwis producenta w trakcie trwania gwarancji), to wykonuje je w ramach wynagrodzenia określonych w §
5 umowy – Kupujący nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi jedynie koszty realizowanych
bezpośrednio przez niego stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu w zakresie wynikającym
z standardowej obsługi urządzeń, a także koszty zakupów materiałów eksploatacyjnych.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,
- uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym
w otrzymanej dokumentacji,
- uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego
oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Kupującego,
- przypadków nieprawidłowej pracy sprzętu wynikającej z niewłaściwej konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na
zakupionym sprzęcie lub niewłaściwej jego obsługi.
Kupujący traci gwarancję w razie:
- naruszenia bez zgody Sprzedawcy plomb umieszczonych przez producenta i/lub Sprzedawcę na dostarczonych
podzespołach,
- wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieuprawnione osoby fizyczne lub firmy,
Warunki eksploatacji sprzętu podaje karta gwarancyjna lub instrukcja obsługi dołączona do niego.
§7
Sprzedawca w ramach udzielonej gwarancji, dokonywał będzie na rzecz Kupującego, osobiście lub przy pomocy innych
osób, w ramach wynagrodzenia określonych w § 5 umowy naprawy gwarancyjne sprzedanego sprzętu. Naprawy
gwarancyjne dokonywane będą tylko w okresie, na który udzielona została gwarancja. Naprawa gwarancyjna odbywać
się będzie w siedzibie Sprzedawcy lub poza siedzibą, jeżeli Sprzedawca stwierdzi, iż nie jest możliwym naprawienie go
w siedzibie Sprzedawcy.
Odbiór sprzętu do naprawy gwarancyjnej i zwrot sprzętu z naprawy gwarancyjnej nastąpi w siedzibie Kupującego
zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną w tym
koszty transportu ponosi Sprzedawca. Za czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej rozumie się dzień, w którym
Sprzedawca otrzymał od Kupującego pisemne zawiadomienie, zawiadomił o awarii lub wadzie uniemożliwiającej
korzystanie ze sprzętu. W przypadku zawiadomienia w formie faksu za dzień pisemnego zgłoszenia należy uważać
pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym wysłano faks. O przesłaniu faksu Kupujący jest obowiązany
powiadomić osobę upoważnioną do realizacji niniejszej umowy.
Dane teleadresowe dla zgłoszeń gwarancyjnych dla Kupującego:
 ………………….
 …………………..
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4.
5.
6.
7.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Sprzedawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Kupującego każdorazowo o zmianie powyższych danych w trybie
natychmiastowym.
Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
Sprzedawca gwarantuje dostarczenie na życzenie Kupującego na czas naprawy gwarancyjnej sprzętu zastępczego
o porównywalnych parametrach technicznych, o ile czas naprawy przekracza czternaście dni kalendarzowych.
Sprzedawca gwarantuje, że czas interwencji serwisowej w ramach gwarancji - rozumiany, jako odbiór sprzętu do
naprawy lub dostarczenie sprzętu zamiennego – nie będzie dłuższy niż dwa dni robocze licząc od daty zawiadomienia
o awarii lub wadzie uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu.
Kupujący zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty
wystąpienia lub niewłaściwej pracy urządzenia lub ujawnienia uszkodzenia w przypadku materiałów eksploatacyjnych.
§8
W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca
zobowiązuje się zapłacić Kupującemu 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto umowy wraz
z bezzwłocznym zwrotem wszystkich płatności dotyczących umowy, wniesionych na rzecz Sprzedawcy przez
Kupującego.
W razie zwłoki w dostawie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupującemu przysługuje kara umowna w
wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku, gdy zwłoka w dostawie całości przedmiotu umowy lub części przekroczy 40 dni, wówczas Kupujący jest
uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący przedstawi
Sprzedawcy w formie pisemnej w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Poza
przypadkami określonymi w niniejszej umowie, Kupujący może odstąpić na podstawie innych przepisów, a w
szczególności w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.
Sprzedawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od wystawienia wezwania do zapłaty przez Kupującego. Kupujący
może potrącić karę umowną z dowolnej wierzytelności przysługującej Sprzedawcy.
Kupujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do wysokości rzeczywistej poniesionej przez Kupującego szkody.
§9

Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu dla Kupującego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień
Publicznych.

1.
2.
3.

§ 11
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, iż zmiany nie
mogą dotyczyć cen ustalonych w zapytaniu ofertowym.
Umowa może być zmieniona w przypadku zaprzestania produkcji sprzętu, który był oferowany ofercie. W przypadku
wystąpienia powyższych okoliczności, Wykonawca może zaoferować inny sprzęt w ramach dostawy pod warunkiem, iż:


parametry tego sprzętu nie są gorsze od parametrów sprzętu oferowanego w ofercie i opisanego w SIWZ,



przedstawi odpowiedni dokument producenta sprzętu potwierdzający, że zaprzestano produkcji sprzętu
oferowanego w ofercie.

Skutkiem zmian będzie zawarcie stosownego aneksu do umowy. Termin dostawy oraz cena nie mogą ulec zmianie.
4.
5.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO 1 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać na jego
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w jego siedzibie..
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednego dla Kupującego i jednego dla
Sprzedawcy.

Kupujący:

Sprzedawca:

1

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.).

au
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Formularz nr 8
WZÓR UMOWY – dotyczy modułów II

Umowa nr ……ACI/2020
Zawarta w dniu …………..roku w Katowicach pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach z siedzibą
w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 – zwanym w dalszej części „Kupującym” reprezentowanym przez:
Pawła Kadłubiaka - Kanclerza
przy kontrasygnacie Joanny Radziwołek - Kwestora
a
…………………………..
zwane łącznie „Stronami” a każdą z osobna z nich „Stroną”
W rezultacie dokonania wyboru oferty Sprzedawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o numerze BZP ……….. Moduł ……. została zawarta umowa następującej treści:
1.

2.
1.
2.

3.

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego posiadających pakiet usług
gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej określonych w
ofercie Sprzedawcy z dn ……… roku i stanowiącej załącznik nr 1, o ustalonych przez Kupującego parametrach w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony oraz, że posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.
§2
Kupujący kupuje a Sprzedawca na podstawie niniejszej umowy sprzedaje i dostarczy Kupującemu komplet sprzętu
komputerowego (zwanego dalej sprzętem o parametrach określonych w SWIZ przetargu nieograniczonego stanowiącej
załącznik nr 2 do umowy i w ofercie Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Sprzedawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz z sprzętem licencji dla wymaganego i/lub
dołączonego standardowo do sprzętu oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji tego oprogramowania i jego
legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych nie
dostarczonych bezpośrednio przez producenta oprogramowania.
Sprzedawca dostarczy do każdego dostarczanego produktu (sprzętu) oświadczenie, że dany dostarczony produkt jest
fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego kanału
sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.
Przez sprzęt nowy rozumie się sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 180 dni przed realizacją dostawy i nie używany
w innych projektach.

§3
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu sprzedaży do ……. dni od daty zawarcia umowy.
1.

2.
3.
4.
5.
1.

au

§4
Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Kupującego w Katowicach, budynek CNTI przy
ul. Bogucickiej 5. Rozładowanie nastąpi na koszt, ryzyko i staraniem Sprzedawcy do pomieszczeń w budynku CNTI
wskazanych przez Kupującego. Kupujący zapewni możliwość skorzystania z windy (otwór drzwiowy windy
90cmx210cm) w ramach budynku CNTI celem dostarczenia przedmiotu sprzedaży. Transport sprzętu w ramach
budynku CNTI powinien odbywać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia lub zabrudzenia pomieszczeń
budynku.
Kupujący gwarantuje możliwość dokonania dostawy od poniedziałku do piątku w godz. od 09: 00-14: 00 oraz w
obecności osób upoważnionych do odbioru, w tym podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu sprzedaży w dniu wydania przez Sprzedawcę o ile informacja o dniu
wydania została przekazana Kupującemu, co najmniej w dzień roboczy poprzedzający dzień wydania.
Odbiór przedmiotu sprzedaży potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wystawieniem
faktury.
Osobą upoważnioną do odbioru ze strony Kupującego jest Dariusz Rajfura, a w przypadku jego nieobecności
……………lub…………...
§5
Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot sprzedaży, cenę brutto w kwocie… (słownie:… zł) określoną w ofercie
Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
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2.
3.

4.

Kupujący zapłaci należność określoną w niniejszej umowie przelewem w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania
faktury, na rachunek Sprzedawcy podany na fakturze. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru
przez Kupującego.
W przypadkach prawem przewidzianych kiedy Sprzedawca wskaże na fakturze rachunek bankowy nieujawniony w
wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), Kupujący uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu
wskazania przez Sprzedającego dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT
(tzw. biała lista). W takim przypadku Sprzedający nie ma prawa naliczyć Kupującemu żadnych odsetek.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oświadcza, na podstawie art.4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§6
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości dostarczonego sprzętu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, na poniższych warunkach.
2. Warunkiem świadczenia napraw gwarancyjnych jest przedstawienie przez Kupującego kopii faktury i protokołu
zdawczo-odbiorczego lub dostarczonych przez Sprzedawcę kart gwarancyjnych sprzętu.
3. Okres gwarancji dla sprzętu określony jest w ofercie Sprzedawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
4. Sprzedawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia świadczyć usługi serwisowe na sprzedany sprzęt w okresie
gwarancji. Oznacza to, że o ile Sprzedawca podejmuje czynności serwisowe celem: usunięcia awarii i/lub wad,
przeprowadzeniem we własnym zakresie diagnozy uszkodzeń/wad lub realizacji wymaganych zabiegów określonych
przez producenta w okresie trwania gwarancji (o ile takie zostały przez producenta jednoznacznie zdefiniowane dla
danego sprzętu w ramach gwarancji, np. konieczność przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu i/lub konserwacji
sprzętu przez serwis producenta w trakcie trwania gwarancji), to wykonuje je w ramach wynagrodzenia określonych w §
5 umowy – Kupujący nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi jedynie koszty realizowanych
bezpośrednio przez niego stosownych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu w zakresie wynikającym
z standardowej obsługi urządzeń, a także koszty zakupów materiałów eksploatacyjnych.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,
- uszkodzeń wynikających z eksploatacji sprzętu w warunkach, które nie odpowiadają, warunkom określonym
w otrzymanej dokumentacji,
- uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego
oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Kupującego,
- przypadków nieprawidłowej pracy sprzętu wynikającej z niewłaściwej konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na
zakupionym sprzęcie lub niewłaściwej jego obsługi.
6. Kupujący traci gwarancję w razie:
- naruszenia bez zgody Sprzedawcy plomb umieszczonych przez producenta i/lub Sprzedawcę na dostarczonych
podzespołach,
- wszelkich prób napraw podejmowanych przez nieuprawnione osoby fizyczne lub firmy,
7. Warunki eksploatacji sprzętu podaje karta gwarancyjna lub instrukcja obsługi dołączona do niego.
§7
8. Sprzedawca w ramach udzielonej gwarancji, dokonywał będzie na rzecz Kupującego, osobiście lub przy pomocy innych
osób, w ramach wynagrodzenia określonych w § 5 umowy naprawy gwarancyjne sprzedanego sprzętu. Naprawy
gwarancyjne dokonywane będą tylko w okresie, na który udzielona została gwarancja. Naprawa gwarancyjna odbywać
się będzie w siedzibie Sprzedawcy lub poza siedzibą, jeżeli Sprzedawca stwierdzi, iż nie jest możliwym naprawienie go
w siedzibie Sprzedawcy.
9. Odbiór sprzętu do naprawy gwarancyjnej i zwrot sprzętu z naprawy gwarancyjnej nastąpi w siedzibie Kupującego
zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną w tym
koszty transportu ponosi Sprzedawca. Za czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej rozumie się dzień, w którym
Sprzedawca otrzymał od Kupującego pisemne zawiadomienie, zawiadomił o awarii lub wadzie uniemożliwiającej
korzystanie ze sprzętu. W przypadku zawiadomienia w formie faksu za dzień pisemnego zgłoszenia należy uważać
pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym wysłano faks. O przesłaniu faksu Kupujący jest obowiązany
powiadomić osobę upoważnioną do realizacji niniejszej umowy.
10. Dane teleadresowe dla zgłoszeń gwarancyjnych dla Kupującego:

………………….
 ………………….
 ………………….
 ………………….
Sprzedawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Kupującego każdorazowo o zmianie powyższych danych w trybie
natychmiastowym.
11. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
12. Sprzedawca gwarantuje dostarczenie na życzenie Kupującego na czas naprawy gwarancyjnej sprzętu zastępczego
o porównywalnych parametrach technicznych, o ile czas naprawy przekracza czternaście dni kalendarzowych.
13. Sprzedawca gwarantuje, że czas interwencji serwisowej w ramach gwarancji - rozumiany, jako odbiór sprzętu do
naprawy lub dostarczenie sprzętu zamiennego – nie będzie dłuższy niż dwa dni robocze licząc od daty zawiadomienia
o awarii lub wadzie uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu.
1.

au
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14. Kupujący zobowiązuje się o wszelkich wadach lub usterkach sprzętu informować Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty
wystąpienia lub niewłaściwej pracy urządzenia lub ujawnienia uszkodzenia w przypadku materiałów eksploatacyjnych.
§8
1. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca
zobowiązuje się zapłacić Kupującemu 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto umowy wraz z
bezzwłocznym zwrotem wszystkich płatności dotyczących umowy, wniesionych na rzecz Sprzedawcy przez
Kupującego.
2. W razie zwłoki w dostawie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupującemu przysługuje kara umowna w
wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku, gdy zwłoka w dostawie całości przedmiotu umowy lub części przekroczy 40 dni, wówczas Kupujący jest
uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący przedstawi
Sprzedawcy w formie pisemnej w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Poza
przypadkami określonymi w niniejszej umowie, Kupujący może odstąpić na podstawie innych przepisów, a w
szczególności w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Sprzedawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od wystawienia wezwania do zapłaty przez Kupującego. Kupujący
może potrącić karę umowną z dowolnej wierzytelności przysługującej Sprzedawcy.
5. Kupujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do wysokości rzeczywistej poniesionej przez Kupującego szkody.
§9
Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu dla Kupującego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
1. Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
2. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, iż zmiany nie
mogą dotyczyć cen ustalonych w zapytaniu ofertowym.
3. Umowa może być zmieniona w przypadku zaprzestania produkcji sprzętu, który był oferowany ofercie. W przypadku
wystąpienia powyższych okoliczności, Wykonawca może zaoferować inny sprzęt w ramach dostawy pod warunkiem, iż:


parametry tego sprzętu nie są gorsze od parametrów sprzętu oferowanego w ofercie i opisanego w SIWZ,



przedstawi odpowiedni dokument producenta sprzętu potwierdzający, że zaprzestano produkcji sprzętu
oferowanego w ofercie.

Skutkiem zmian będzie zawarcie stosownego aneksu do umowy. Termin dostawy oraz cena nie mogą ulec zmianie.
4.
5.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO 2 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można się zapoznać na jego
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w jego siedzibie
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednego dla Kupującego i jednego dla
Sprzedawcy.
Kupujący:

Sprzedawca:

2

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o
ochronie
danych
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.).
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