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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów typu blade oraz rozbudowa macierzy dyskowych

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
48.82.00.00-2 – serwery

Realizacja zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach projektu
pn.: „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie
mazowieckim (WiPER)
(projekt nr RPMA.02.01.01-14-3029/15)

ROZDZIAŁ I.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego serwerów typu blade oraz
rozbudowa macierzy dyskowych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
a. część I: zakup obudowy serwerów kasetowych typu blade oraz serwerów typu blade
b. część II: rozbudowa macierzy dyskowych
c. część III: zakup serwera w obudowie typu rack
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w dowolnej
liczbie części. Jednemu wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w dowolnej liczbie części.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,
nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu po zbadaniu ofert pod kątem omyłek, o
których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy i rażąco niskiej ceny zamierza, zgodnie z art. 24aa ustawy,
zamierza najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 5, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający
może zbadać, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ II.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału, w
języku polskim. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać
treści SIWZ.
2. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w rozdziale IV SIWZ
ust. 3 – 8 oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
3. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 2,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. 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.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
6. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.
7. Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami powinna być podpisana przez osobę (osoby) mającą
prawo do stałego reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, składania w jego imieniu oświadczeń
woli i zaciągania zobowiązań majątkowych. Ofertę mogą podpisać także inne osoby posiadające
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym zamówieniu publicznym, dołączone do
oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
8. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana lub
parafowana.
9. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania,
tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), powinny znajdować się w
oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”.
11. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
uniemożliwiający swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania
ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające
sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć:
1) wraz z ofertą – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ każdy z Wykonawców samodzielnie wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o których mowa w ust. 1
pkt 1 rozdz. VII SIWZ - każdy z wykonawców samodzielnie,
3) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - każdy z Wykonawców
samodzielnie, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił dla tych
czynności pełnomocnika.
14. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
podwykonawcom, informację taką podaje w JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ). Przedmiotowa
informacja musi określać, które dokładnie części zamówienia zostaną powierzone
podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (w ramach każdej z części zamówienia) nazwę
producenta, a także model / typ proponowanych urządzeń oraz dołączyć do oferty specyfikację
techniczną oferowanych urządzeń. Specyfikacja musi zawierać co najmniej opis wszystkich
parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Brak wskazania nazwy producenta,
modelu / typu proponowanych urządzeń, a także nie załączenie do oferty specyfikacji technicznej
ofertowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 30 listopada 2018r.

ROZDZIAŁ IV.
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków udziału
1. O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnym zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, 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 p. 1 ustawy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie będą
potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
10.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym
mowa w ust. 1 zostanie spełniony wyłącznie jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymagane doświadczenie nie sumuje się).

ROZDZIAŁ V.
Warunki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 p. 1, z zastrzeżeniem ust. 8-10 ustawy.
ROZDZIAŁ VI.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć do upływu terminu składania ofert w
zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
1. Wykonawca musi złożyć wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem określonym w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ. Wzór oświadczenia określony jest
w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczące tych
podmiotów.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczące tych podmiotów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 p. 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 załącznik nr 4 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VII.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w zakresie, o
którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, tj.:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli
Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd
Zamawiający ma go pobrać.

2.

3.

4.

5.

6.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o którym
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016,
poz. 716).
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres internetowy skąd
Zamawiający ma go pobrać.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 p. 1-5 ,składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy;
2) że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 p. 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 4 p. 2 powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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
ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy
ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 1 p. 2 składa dokument, o którym mowa w ust. 4 p. 1, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VIII.
Składanie dokumentów w zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz uzupełnianie
oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (ROZDZIAŁ VII
SIWZ).
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 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.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ROZDZIALE VII 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. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
ROZDZIALE VII 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.

8. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede
wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym
repozytorium.
ROZDZIAŁ IX.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej, za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Rozdziale VI, VII SIWZ, uzupełniane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego,
na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, zostaną złożone w formie pisemnej. Zamawiający uzna te
dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej
(takiej samej jak złożona oferta) dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.mazowieckie.pl opublikował ogłoszenie o
zamówieniu oraz niniejszą SIWZ.
4. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował:
1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza:
zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do
tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu
składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy;
2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z
wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku
wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu
lub treści SIWZ.
5. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem:
- osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Łukasz Dmowski – przetarg@mazowieckie.pl
- korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie
zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
(sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52).
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ X.
Wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości:
a. w części I:
13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł);
b. w części II:
16.000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy zł);
c. w części III:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r., poz. 1804 z późn zm.).
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: nr 72 1010 1010 0137 1013
9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak BOUIV.27.4.2018, część:………”.
5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie
pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach
wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.

12.Okoliczności i zasady zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określa ustawa PZP
ROZDZIAŁ XI.
Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XII.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach tej samej części.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez
naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący
sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.4.2018 – zakup serwerów typu blade oraz rozbudowa
macierzy dyskowych
Nie otwierać przed 07 maja 2018r. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w terminie do dnia 07 maja 2018
do godz. 09:30.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
ROZDZIAŁ XIII.
Zmiana i wycofanie ofert
1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich
samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu
oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

ROZDZIAŁ XIV.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 07 maja 2018 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 182.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności
dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
ROZDZIAŁ XV.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych
1. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze w tym należny podatek VAT.
2. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu.
3. Wykonawca określi cenę oferty oraz poszczególne ceny jednostkowe z VAT w złotych polskich, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ),
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT), Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVI.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej
punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:

Kryterium oceny ofert

Liczba punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:

max. 60

najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

Okres gwarancji:
Wykonawca, w ramach kryterium okres gwarancji może otrzymać
następujące punkty:
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy – 30 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy– 15 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy– 0 pkt
Termin dostawy:
Wykonawca, w ramach kryterium termin dostawy może otrzymać
następujące punkty:
- jeżeli zaoferuje termin dostawy 14 dni roboczych – 10 pkt
- jeżeli zaoferuje termin dostawy 21 dni roboczych– 0 pkt

max. 30

max. 10

ROZDZIAŁ XVII.
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o
najwyższej liczbie zdobytych punktów w ramach zamówienia.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności ofert z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach
zamówienia z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniać wszystkie konieczne wymagania formalne
określone w Rozdziale II SIWZ. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XVIII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.
Zawarcie umowy
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy udziale
środków komunikacji elektronicznej.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XX.
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy
1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy.
2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w art. 144 ustawy i
postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy,
Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XXI.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy,
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XXII.
Postanowienia końcowe
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu
postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać
udostępnione po upływie terminu ich otwarcia.

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy.
4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na
wniosek, według następujących zasad:
1) udostępnienie przedmiotowych dokumentów może nastąpić poprzez:
a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem
wskazanym we wniosku;
2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do przedmiotowych
dokumentów, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za
pomocą urządzeń lub innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu;
3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;
4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność
udostępnienia dokumentów;
5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni
robocze, w godzinach od 09:00 do 15:00;
6) jeżeli przesłanie przedmiotowych dokumentów, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie
znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość
dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i
wskaże sposób ich udostępnienia.
5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:
1) załącznik nr 1 – projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – formularz ofertowy;
3) załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ..................... (część ……)
zawarta w dniu …............................................ w Warszawie, pomiędzy:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez
Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia nr ……………………….. z dnia
…………………….. roku, działa:
……….……………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………….. z siedzibą w …..............................………………………., ul. ………………………..
wpisaną
do
……………………………….......................................,
NIP: ………………………,
REGON:
………………….….,
reprezentowaną przez: …...........................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z postanowieniami
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Strony postanawiają co następuje:
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostarczenie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie
nowych urządzeń, zwanych dalej „Urządzeniami”, zgodnie z Załącznikiem nr 1, będącym ofertą
Wykonawcy, określającym szczegółowo typ urządzeń, ilości oraz wymagania techniczne.
Dla każdego z dostarczonych Urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dołączyć :
1) odpowiednią dla danego Urządzenia dokumentację techniczną, która powinna zawierać
wszystkie informacje wykazujące zgodność wyrobu z wymaganiami dotyczącymi danego
urządzenia, a także poszczególne elementy składowe oraz wszelkie niezbędne sterowniki
programowe dla tych Urządzeń. Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim,
2) instrukcje obsługi dla użytkownika,
3) dla każdego Urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez
poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
Urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego Urządzenia),
zwanych łącznie w treści umowy „Dokumentacją”.
Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty, powinny być dostarczone w formie papierowej lub
elektronicznej.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności,
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
Wykonawca oświadcza, że Urządzenia stanowią jego wyłączną własność, są fabrycznie nowe,
nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem są Urządzenia oraz nie są one obciążone zastawem,
zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

§2
Termin wykonania
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do … dni od daty podpisania umowy,
tj. do dnia……………………….
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§3
Odbiór przedmiotu umowy
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim w Warszawie, 00 - 950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5.
Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru bez żadnych uwag lub
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z
uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie
wykonania umowy określonym w § 2 umowy.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy,
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Dostarczenie przedmiotu umowy będzie realizowane w dni robocze, przy czym za dni robocze
strony uznają każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Urządzeń,
lub/i Dokumentacji do czasu ich odbioru przez Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na rozpakowaniu, skompletowaniu i uruchomieniu
dostarczonych Urządzeń, celem:
1) sprawdzenia zawartości asortymentowej i ilościowej dostawy,
2) sprawdzenia sprawności technicznej poszczególnych elementów przedmiotu umowy,
3) sprawdzenia zgodności numerów umieszczonych na obudowach dostarczonych Urządzeń z
zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych Urządzeń,
4) przeprowadzenia testów mających na celu weryfikację konfiguracji Urządzeń pod kątem ich
zgodności z wymaganiami określonymi w umowie.
5) sprawdzenie kompletności Dokumentacji.
Zamawiający dokona odbioru Urządzeń oraz Dokumentacji lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniające
odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru wszystkich Urządzeń lub/i
Dokumentacji w szczególności w przypadku stwierdzenia wad wybranych Urządzeń,
niekompletności dostawy, a także uchybienia innym obowiązkom Wykonawcy w realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy
termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko
obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie
przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru
uważa się datę odbioru uwzględniającego wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone w imieniu
Zamawiającego, przy czym wszystkie procedury odbiorcze powinny skończyć się w terminie
określonym w § 2 umowy. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub
uwzględnienia ich niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od umowy w całości lub w części oraz żądania kary umownej, o której mowa w § 6 ust
1 pkt 1) umowy.
Dostawa przedmiotu umowy będzie zakończona obustronnym sporządzeniem i podpisaniem
protokołu odbioru przez osoby, o których mowa w ust. 12, w tym ze strony Zamawiającego bez
uwag i zastrzeżeń.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz dostarczonych Urządzeń wraz z numerami seryjnymi
Urządzeń, w wersji elektronicznej, edytowalnej.
Odpowiedzialność za Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego w
momencie podpisania protokołu odbioru

12. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji umowy, a także
upoważnionymi do kontaktów oraz do podejmowania czynności odbiorczych i podpisania
protokołu odbioru są:
1) Ze strony Wykonawcy: ……………………..…., tel ……………………….,
e-mail: ………………………………….,
2) ze strony Zamawiającego: ……………………., tel ………………………….,
e-mail: ……………………………………. .
13. Zmiana osób wskazanych ust 12 nie stanowi zmiany umowy i staje się skuteczna wobec drugiej
strony umowy po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony umowy.
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§4
Warunki płatności
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §1,
wynosi: …........... zł brutto (słownie: …...................................................... złotych), tj. cena netto
wynosi …..... zł (słownie: …............................................................... złotych) oraz podatek VAT
….......... zł (słownie: ….......................................................... złotych).
Ceny jednostkowe poszczególnych Urządzeń zawiera Załącznik Nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków,
opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: opłaty za transport, załadunek,
wyładunek, koszty ubezpieczenia, świadczenie gwarancji. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją umowy. Wykonawcy nie
przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków
poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy.
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na podstawie podpisanego ze strony
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na konto podane na fakturze.
§5
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji jakości na Urządzenia w okresie … miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru.
Gwarancja jakości obejmuje wszelkie możliwe wady i uszkodzenia Urządzeń.
Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi awarie lub/i wady Urządzeń,
Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie nie dłużej niż następnego dnia roboczego („next
business day”), chyba że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na inny technicznie uzasadniony
termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym
kosztów. Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
zgłoszenia usterki na adres e-mail, o którym mowa w ust. 11.
Wykonawca zapewni naprawę lub wymianę Urządzeń na wolne od wad i/lub uszkodzeń w miejscu
instalacji i w godzinach pracy Zamawiającego.
Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) w formie
elektronicznej.
W przypadku konieczności naprawy Urządzenia poza miejscem użytkowania, Wykonawca
zorganizuje transport do miejsca naprawy oraz po naprawie do miejsca użytkowania oraz pokrywa
koszty transportu i ponosi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Urządzenia. Na czas
naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny o identycznych parametrach
funkcjonalnych. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę na czas naprawy sprzętu
zastępczego Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy urządzenie o nie gorszych
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parametrach, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6
ust. 1 pkt 3.
Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.
Jeżeli naprawa będzie polegała na dostarczeniu nowych Urządzeń, to Urządzenia te muszą mieć
identyczne lub wyższe parametry funkcjonalne, a ich wymiana może nastąpić tylko w terminie,
który wskaże Zamawiający. Wykonawca nie może odmówić wykonania żadnych czynności
objętych gwarancją jakości z uwagi na wysokość związanych z tym kosztów.
Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany każdego Urządzenia, dostarczonego w ramach umowy,
które uległo drugiej kolejnej awarii, na nowe wolne od wad, posiadające parametry techniczne i
funkcjonalne nie gorsze od tych jakie posiadało Urządzenie uszkodzone.
Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
1) w przypadku naprawy Urządzeń – o okres wykonywania naprawy Urządzeń,
2) w przypadku dokonania wymiany Urządzeń lub Oprogramowania – o okres gwarancji
wymienianych Urządzeń.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku
zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona
gwarancja.
Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający zgłaszać będzie telefonicznie lub
e- mailem do siedziby Wykonawcy tel.: +48 (.......) ......................................,
e-mail: …………....................……...............
Za datę zgłoszenia wad lub awarii uważa się dzień wysłania e-maila, przy czym zgłoszenie
przekazane po godzinie 16:00 będzie traktowane jako zgłoszenie przekazane dnia następnego o
godz. 8:00. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, prześle
Zamawiającemu e-mailem, potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji.
W przypadku zmiany numeru telefonu, adresu e-mail lub siedziby, Wykonawca ma obowiązek
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, co pozwoli
na utrzymanie ciągłości usługi serwisowej.
Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że okres rękojmi kończy się
wraz z upływem okresu gwarancji.
W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a postanowieniami gwarancji,
pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w dokonaniu napraw lub/i dostarczeniu sprzętu zastępczego w okresie
gwarancji lub rękojmi w terminie określonym w § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
dostarczeniu.
4) naruszenia zasad poufności w wysokości 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za
każde naruszenie.
Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych Kodeksy Cywilnego.
Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa
w § 4 ust 1.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

§7
Ochrona tajemnicy i zasady poufności
Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą
traktowane przez Wykonawcę jako istotne (w czasie obowiązywania umowy oraz 10 lat po jej
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym
pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja umowy,
pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji istotnych, w posiadanie których
wejdzie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w
części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną
udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie
w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego;
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, o których
mowa w ust. 1 powyżej;
4) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania
przedmiotu umowy w sposób naruszający ich postanowienia.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej
do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym w sprzeczności
z postanowieniami umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy
przypadków, gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia umowy;
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej;
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o
których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
§8
Prawo audytu
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę.
Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej.
Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem
co najmniej 2 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, podając listę audytorów upoważnionych
do przeprowadzenia audytu.
Wykonawca jest zobowiązany:
1) udostępnić audytorom dokumentację związaną z realizacją umowy;
2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli wykonania umowy przez instytucje
zarządzające funduszami, z których finansowana jest niniejsza umowa, Komisję Europejską lub
inną instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w
tym w szczególności do umożliwienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę
nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowana jest umowa do wszystkich

6.

dokumentów i plików komputerowych związanych z realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do
dnia 31 grudnia 2023 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów
związanych z realizacją umowy.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy
w całości lub w części w przypadku:
1) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 umowy
przekroczy 10 dni,
2) dostarczenia przez Wykonawcę Urządzeń lub /i Dokumentacji niezgodnych z umową,
3) w przypadku upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do prawidłowego
wykonywania umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy
w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
4) w przypadku jeżeli suma kar umownych przekroczy wartość wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust 1 umowy.
5) w przypadku wskazanym w § 3 ust 8.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust. 1 nie później niż 30 dni od dnia określonego w § 2.
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 10
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
tylko w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Zamawiający:

Załączniki:
1.
szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy,
2.
wzór protokołu odbioru,
3.
dokumenty uprawniające do reprezentacji

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy nr BOU-IV.272.4.2018
z dnia ………………
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
Część I zamówienia
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Serwery typu blade i rozbudowa macierzy dyskowych:
Postępowanie obejmuję dostawę:
1. Obudowa serwerów kasetowych typu blade.
2. Serwer kasetowy typu blade w ilości 8 szt. (4 szt. finansowane ze środków projektu WIPER
+ 4 sztuki finansowane ze środków MUW)
1.

Obudowa serwerów kasetowych typu blade:
1. Wysokość maksymalna 10U wraz z wymaganymi modułami chłodzenia oraz zasilania.
2. Obudowa musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.
3. Umożliwiać instalację co najmniej: 14 niezależnych serwerów kasetowych wyposażonych
w co najmniej 2 procesory, 4 lub więcej rdzeniowe oraz nie mniej niż 512 GB pamięci
operacyjnej RAM.
4. Zapewniać możliwość pełnego obsadzenia serwerami kasetowymi tj. wykorzystania wszystkich
dostępnych wnęk serwerowych poprzez instalację w nich niezależnych serwerów kasetowych,
bez konieczności rozbudowy o dodatkowe elementy typu przełączniki LAN/FC, moduły
chłodzenia oraz zasilania itp.
5. Umożliwiać instalację w obudowie przełączników w standardach komunikacyjnych co
najmniej: InfiniBand, przełączników FC i przełączników Ethernet z portami zewnętrznymi
40 Gb/s.
6. Posiadać zainstalowane co najmniej 2 przełączniki Ethernet w standardzie 10Gb/s
wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów sieciowych 10Gb/s na serwerach blade
(wewnątrz obudowy).
7. Przełączniki Ethernet muszą umożliwiać agregację połączeń i wyprowadzenie sygnałów
Ethernet z obudowy z zachowaniem redundancji połączeń.
8. Na każdy przełącznik LAN musi przypadać minimum 8 portów zewnętrznych (aktywnych).
9. Przełączniki Ethernet 10Gb/s muszą umożliwić wyprowadzenie sygnału ze wszystkich portów
Ethernet 10Gb/s w każdym serwerze.
10. Co najmniej 2 przełączniki Fibre Channel (SAN) w standardzie co najmniej 8 Gb/s
wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC co najmniej 8Gb/s na serwerach blade
(wewnątrz obudowy).
11. Przełączniki SAN muszą umożliwiać agregację połączeń i wyprowadzenie sygnałów SAN
z obudowy z zachowaniem redundancji połączeń.
12. Na każdy przełącznik SAN musi posiadać minimum 4 porty zewnętrzne (aktywne).
13. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z połączeniami SAN realizowanymi po stronie serwerów
wewnętrznych w standardzie FCoE, a po stronie zewnętrznej przełącznika natywnym FC 8Gb/s.
14. Przełączniki SAN muszą umożliwić wyprowadzenie sygnału ze wszystkich portów SAN w
każdym serwerze blade (wewnątrz obudowy).
15. Powinna umożliwiać przydzielanie adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta
rozwiązania serwerów blade dla poszczególnych wnęk na serwery. Przydzielenie adresów musi
powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i FC na serwerze blade. Musi istnieć
także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie.
Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN i FC w obudowie jak
i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów blade.

16. Dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między
wydzielonymi sieciami nie było komunikacji.
17. Przełączniki LAN muszą obsługiwać karty z możliwością wirtualizacji interfejsów sieciowych na
poziomie sprzętowym (umożliwiające pracę wirtualnych interfejsów w trybach: 1Gb/s
Ethernet, 10Gb/s Ethernet oraz FCoE i iSCSI).
18. Dodatkowo zamawiający wymaga dołączenia wszelkich niezbędnych akcesoriów
przyłączeniowych:
a) wkładek SFP+ SWL w ilości odpowiadającej liczbie wszystkich wymaganych
zewnętrznych (w zaoferowanych urządzeniach) portów FC, wraz z patchcordami
światłowodowymi o długości co najmniej 3m,
b) co najmniej 4 szt. wkładek SFP+ LWL single-mode (wsparcie dla komunikacji na
odległość do 10km dla światłowodów jednomodowych),
c) przewodów SFP+ DAC (lub wkładek SFP+ SR) w ilości umożliwiającej połączenie
wszystkich wymaganych zewnętrznych (w zaoferowanych urządzeniach) portów
10Gb/s o długości co najmniej 3m każdy, kompatybilnych z przełącznikami sieciowymi
HP 5920 oraz Cisco 4500-X posiadanymi przez zamawiającego.
19. Obudowa musi być wyposażona w co najmniej 2 moduły zarządzania (Hot-Plug) w celu
zapewnienia redundancji.
20. Dostarczona infrastruktura serwerowa musi pracować bez przerwy lub obniżenia wydajności
serwerów w przypadku uszkodzenia obydwu modułów zarządzających.
21. Moduł zarządzania musi posiadać możliwość zdalnego włączania/wyłączania/restartu
niezależnie dla każdego serwera.
22. Moduł zarządzania musi posiadać możliwość zdalnego udostępniania napędu/ów CD-ROM,
FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów niezależnie
dla każdego z zainstalowanych serwerów kasetowych.
23. Moduł zarządzania musi posiadać możliwość zdalnej identyfikacji fizycznego serwera i
obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego.
24. Pełna administracja zarządzaniem za pośrednictwem przeglądarki internetowej bez
konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu.
Niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w
ramach obudowy. Graficzna wizualizacja statusów komponentów. Monitorowanie utylizacji
następujących podzespołów pojedynczego serwera: procesor, pamięć, dysk twardy, interfejsy
sieciowe. Możliwość weryfikacji zużycia energii całej obudowy oraz konfiguracji polityk
ograniczających zużycie energii w czasie oraz na bazie raportów wizualnych utylizacji i zużycia
energii przez poszczególne serwery kasetowe jak i całą obudowę.
25. Redundantne zasilanie z możliwością wymiany w trakcie pracy. Redundancja typu N+N.
26. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy zdolny do dostarczenia mocy, jaką może
potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami
(serwery w pełni obsadzone opcjami).
27. Redundantne chłodzenie z możliwością wymiany wentylatorów w trakcie pracy.
28. System chłodzenia zainstalowany wewnątrz obudowy zdolny do zapewnienia chłodzenia dla
maksymalnej liczby serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie kasetowej.
29. Obudowa musi umożliwiać optymalizację obciążenia zainstalowanych zasilaczy celem
osiągania maksymalnej sprawności pracy zasilaczy oraz minimalizacji zużycia energii.
30. Zasilacze muszą posiadać wizualną sygnalizację stanu pracy – poprawna praca / usterka.
31. Stan pracy i parametrów zasilaczy musi być monitorowany zdalnie (przez moduł zarządzający
obudowy) oraz ewentualnie lokalnie przez panel informacyjny LCD.
2.

Serwer typu blade musi posiadać:
1. Możliwość instalacji w obudowie do montażu serwerów kasetowych (blade).
2. Możliwość instalacji co najmniej 2 dysków SSD w obudowie serwera.
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Sygnalizację optyczną pozwalająca na wizualną identyfikację serwera w obudowie kasetowej.
Sygnalizację optyczną stanu pracy serwera: poprawna praca / usterka.
Możliwość instalacji co najmniej dwóch procesorów.
Możliwość instalacji co najmniej 512 GB pamięci operacyjnej co najmniej DDR4 z technologią
ECC.
Możliwość wyposażenia w moduł TPM.
Zainstalowany kontroler dyskowy umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej: 0,1.
Zainstalowane co najmniej 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 200 GB każdy.
Zainstalowane co najmniej 2 procesory, osiągające w oferowanym serwerze wynik co najmniej
750 pkt w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006. Wymagana jest
obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org dla
oferowanej konfiguracji zgodnej co do ilości procesorów i rdzeni dowolnego producenta z
zainstalowanymi oferowanymi procesorami (wydruk ze strony należy dołączyć do protokołu
odbioru).
Zainstalowaną pamięć operacyjną o pojemności co najmniej: 256 GB, co najmniej DDR4, typu
ECC.
Co najmniej 2 interfejsy fizyczne 10 Gb/s Ethernet oraz dwa interfejsy FC 8G z możliwością
podziału każdego fizycznego portu na 4 niezależne logiczne porty ze wsparciem iSCSI, FCoE.
Porty logiczne z możliwością przydzielenia własnego indywidualnego adresu MAC, widoczne
z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe. Możliwość podziału musi być
niezależna od wersji i rodzaju zainstalowanego
na serwerze
systemu
operacyjnego/wirtualizacyjnego. Porty muszą być podłączone redundantnie do przełączników
zainstalowanych w obudowie do montażu serwerów kasetowych (blade).
Co najmniej 2 interfejsy fizyczne FC co najmniej 8Gb lub co najmniej 2 interfejsy fizyczne 10
Gb/s Ethernet ze wsparciem FCoE. Porty muszą być podłączone redundantnie do
przełączników zainstalowanych w obudowie do montażu serwerów kasetowych (blade).
Możliwość rozbudowy o interfejsy I/O w standardzie InfiniBand i FC.
Co najmniej 1 wewnętrzny port USB.
Kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem co najmniej: IPMI 2.0.
Zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową z możliwością zdalnego restartu serwera.
Pełne zarządzanie włącznie z możliwością podglądu konsoli graficznej niezależnie
od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Możliwość zdalnego mapowania napędów CD/DVD, FDD, USB, oraz obrazu ISO.

Wymagania dodatkowe:
1. Uszkodzony dysk: hdd, ssd lub pamięć flash (jeżeli występuje) pozostaje u Zamawiającego.
2. Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego
podpisania Protokołu Odbioru Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
3. Maksymalny czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych od zgłoszenia lub w przypadku braku
możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach
technicznych nie gorszych niż sprzęt oferowany.
4. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić usługi instalacji i konfiguracji
towarzyszące dostawie:
a) Instalacja fizyczna sprzętu w siedzibie Zamawiającego na terenie Warszawy.
b) Podłączenie do sieci zasilającej i logicznej.
c) Aktualizacja firmware do wersji najnowszej dostarczonego sprzętu.

Część II zamówienia
Szczegółowa specyfikacja techniczna – rozbudowa macierzy dyskowych:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych
Fujitsu DX200 S3 o wskazaną ilość dysków oraz półek dyskowych wraz z wyposażeniem.
1. Wymagania półka dyskowa (kaseta dyskowa) 2,5" (łączna wymagana ilość 2 sztuki):
1. Kompatybilność z systemem macierzowym Fujitsu DX200 S3 posiadanym przez
Zamawiającego.
2. Możliwość instalacji co najmniej 24 dysków o rozmiarze 2.5".
3. Podwójny moduł komunikacyjny.
4. Podwójny moduł zasilania.
5. Zestaw szyn montażowych do szafy RACK 19".
6. Zainstalowane 8 dyski o pojemności co najmniej 400 GB każdy, typu SSD.
7. Zainstalowane 16 dyski o pojemności co najmniej 1,2 TB każdy, typu SAS, prędkość obrotowa
co najmniej 10 krpm.
8. Pełen komplet okablowania wymagany do redundantnego połączenia z siecią zasilającą oraz
z systemem macierzowym Fujitsu DX200 S3, przy czym minimalna wymagana długość kabli SAS
3.0 wide to 2m.
9. Redundancja kluczowych elementów, z możliwością wymiany w trakcie pracy.
2. Wymagania półka dyskowa (kaseta dyskowa) 2,5" (łączna wymagana ilość 2 sztuki):
1. Kompatybilność z systemem macierzowym Fujitsu DX200 S3 posiadanym przez
Zamawiającego.
2. Możliwość instalacji co najmniej 24 dysków o rozmiarze 2.5".
3. Podwójny moduł komunikacyjny.
4. Podwójny moduł zasilania.
5. Zestaw szyn montażowych do szafy RACK 19".
6. Zainstalowane 24 dyski o pojemności co najmniej 1,2 TB każdy, typu SAS, prędkość obrotowa
co najmniej 10 krpm.
7. Pełen komplet okablowania wymagany do redundantnego połączenia z siecią zasilającą oraz z
systemem macierzowym Fujitsu DX200 S3, przy czym minimalna wymagana długość kabli SAS
3.0 wide to 2m.
3. Wymagania półka dyskowa (kaseta dyskowa) 3,5" (łączna wymagana ilość 4 sztuki):
1. Kompatybilność z systemem macierzowym Fujitsu DX200 S3 posiadanym przez
Zamawiającego.
2. Możliwość instalacji co najmniej 12 dysków o rozmiarze 3.5".
3. Podwójny moduł komunikacyjny.
4. Podwójny moduł zasilania.
5. Zestaw szyn montażowych do szafy RACK 19".
6. Zainstalowane 12 dysków o pojemności co najmniej 8 TB każdy, typu NL-SAS, prędkość
obrotowa co najmniej 7,2 krpm.
7. Pełen komplet okablowania wymagany do redundantnego połączenia z siecią zasilającą oraz z
systemem macierzowym Fujitsu DX200 S3, przy czym minimalna wymagana długość kabli SAS
3.0 wide to 2m.
Wymagania dodatkowe:
1. Uszkodzony dysk: hdd, ssd lub pamięć flash (jeżeli występuje) pozostaje u Zamawiającego.
2. Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego
podpisania Protokołu Odbioru Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.

3. Maksymalny czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych od zgłoszenia lub w przypadku braku
możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach
technicznych niegorszych niż sprzęt oferowany.
4. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić usługi instalacji i konfiguracji
towarzyszące dostawie:
a) Instalacja fizyczna sprzętu w siedzibie Zamawiającego na terenie Warszawy.
b) Podłączenie do sieci zasilającej i logicznej.
c) Aktualizacja firmware do wersji najnowszej dostarczonego sprzętu.

Część III zamówienia
Szczegółowa specyfikacja techniczna – dostawa serwerów typu rack (WIPER - Kontrolery domeny AD):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów typu rack spełniających poniższe wymagania.
1. Wymagania serwer typu rack (łączna wymagana ilość 30 sztuki):
1. Obudowa o wysokości maksymalnej 2U dedykowana do montażu w szafie rack 19" wraz
z zestawem szyn do mocowania i wysuwania do celów serwisowych.
2. Sygnalizację optyczną pozwalająca na wizualną identyfikację serwera.
3. Sygnalizację optyczną stanu pracy serwera: poprawna praca / usterka.
4. Możliwość instalacji co najmniej 64 GB pamięci operacyjnej co najmniej DDR4 z technologią
ECC.
5. Zainstalowany moduł TPM co najmniej w wersji 2.0.
6. Możliwość instalacji co najmniej 4 dysków o rozmiarze 2.5" z obsługą interfejsów SAS/SATA.
7. Zainstalowany procesor osiągający w oferowanym serwerze wynik co najmniej 195 pkt w
teście SPECint_rate_base2006. Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego
osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org dla oferowanej konfiguracji zgodnej co do ilości
procesorów i rdzeni dowolnego producenta z zainstalowanymi oferowanymi procesorami
(wydruk ze strony należy dołączyć do protokołu odbioru).
8. Zainstalowaną pamięć operacyjną o pojemności co najmniej: 16 GB, co najmniej DDR4,
z technologią ECC.
9. Zainstalowane co najmniej 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 200 GB każdy.
10. Zainstalowany kontroler dyskowy umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej: 0,1.
11. Interfejsy:
12. minimum 2 x USB 3.0 dostępne na zewnątrz obudowy.
13. minimum 1 x VGA.
14. minimum 1 port serwisowy LAN.
15. Minimum 4 interfejsy fizyczne GbE.
16. Co najmniej 1 wewnętrzny port USB.
17. Kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem co najmniej: IPMI 2.0.
18. Zarządzanie
poprzez
przeglądarkę
internetową
z
możliwością
zdalnego
włączania/wyłączania/restartu serwera.
19. Pełne zarządzanie włącznie z możliwością podglądu konsoli graficznej niezależnie
od zainstalowanego systemu operacyjnego.
20. Możliwość zdalnego udostępniania napędów CD/DVD, FDD, USB, oraz obrazu ISO, z
możliwością bootowania.
21. Redundantny system chłodzenia.
22. Redundantny system zasilania złożony z co najmniej 2 zasilacz o mocy do 800W każdy, typu
hot-plug, o sprawności co najmniej 90% (potwierdzona certyfikatem - certyfikat należy
dostarczyć z protokołem odbioru).
23. Zasilacze muszą posiadać wizualną sygnalizację stanu pracy – poprawna praca / usterka.

24. Wymagania dodatkowe:
25. Uszkodzony dysk: hdd, ssd lub pamięć flash (jeżeli występuje) pozostaje u Zamawiającego.
26. Co najmniej 36 miesięcy bezpłatnej gwarancji (części i robocizna) od daty obustronnego
podpisania Protokołu Odbioru Dostawy, na miejscu u Zamawiającego.
27. Maksymalny czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych od zgłoszenia lub w przypadku braku
możliwości usunięcia awarii w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o parametrach
technicznych nie gorszych niż sprzęt oferowany.
28. Urządzenia oraz wszystkie ich komponenty powinny zostać dostarczone z zainstalowanymi
aktualnymi (najnowszymi dostępnymi na dzień realizacji dostawy rekomendowanymi przez
producenta) wersjami firmware.

BOU-IV.272.4.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.4.2018 dotyczące postępowania
prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódki w Warszawie, w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup serwerów typu blade oraz rozbudowa macierzy dyskowych,

składam/składamy niniejszą ofertę:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
KRYTERIUM I: CENA:
1. Cena brutto 1 obudowy serwerów kasetowych typu blade:

……………………………. zł

2. Cena brutto 1 szt. serwera typu blade

……………………………. zł

3. Cena brutto 8 szt. serwerów typu blade (poz. 2  8)

……………………………. zł

Łączna cena brutto zamówienia (poz. 1 + poz. 3):

……………………………. zł

KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI:
Okres gwarancji na urządzenia określone w OPZ: …….………………………………….. miesięcy

KRYTERIUM III: TERMIN DOSTAWY:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia w terminie:

…………………….… dni roboczych

Nazwa producenta oraz model / typ proponowanego urządzenia: …………………………………………..………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.
Specyfikacja musi zawierać co najmniej opis wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu
zamówienia. Brak wskazania nazwy producenta, modelu / typu proponowanych urządzeń, a także nie
załączenie do oferty specyfikacji technicznej ofertowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
KRYTERIUM I: CENA:
1. Cena brutto 1 półki dyskowej 2,5” (OPZ dla cz. II, p. 1):

……………………………. zł

2. Cena brutto 2 półek dyskowych 2,5” (OPZ dla cz. II, p. 1) (poz. 1  2):

……………………………. zł

3. Cena brutto 1 półki dyskowej 2,5” (OPZ dla cz. II, p. 2):

……………………………. zł

4. Cena brutto 2 półek dyskowych 2,5” (OPZ dla cz. II, p. 2) (poz. 3  2):

……………………………. zł

5. Cena brutto 1 półki dyskowej 3,5”

……………………………. zł

6. Cena brutto 4 półek dyskowych 3,5” (poz. 5 4)

……………………………. zł

Łączna cena brutto zamówienia (poz. 2 + poz. 4 + poz. 6):

……………………………. zł

KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI:
Okres gwarancji na urządzenia określone w OPZ: …….………………………………….. miesięcy

KRYTERIUM III: TERMIN DOSTAWY:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia w terminie:

…………………….… dni roboczych

Nazwa producenta oraz model / typ proponowanego urządzenia: …………………………………………..………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.
Specyfikacja musi zawierać co najmniej opis wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu
zamówienia. Brak wskazania nazwy producenta, modelu / typu proponowanych urządzeń, a także nie

załączenie do oferty specyfikacji technicznej ofertowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
KRYTERIUM I: CENA:
1. Cena brutto 1 serwera typu rack:

……………………………. zł

Łączna cena brutto zamówienia (poz. 1  30):

……………………………. zł

KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI:
Okres gwarancji na urządzenia określone w OPZ: …….………………………………….. miesięcy

KRYTERIUM III: TERMIN DOSTAWY:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia w terminie:

…………………….… dni roboczych

Nazwa producenta oraz model / typ proponowanego urządzenia: …………………………………………..………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.
Specyfikacja musi zawierać co najmniej opis wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu
zamówienia. Brak wskazania nazwy producenta, modelu / typu proponowanych urządzeń, a także nie
załączenie do oferty specyfikacji technicznej ofertowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.4.2018.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr BOUIV.2724.2018, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
8. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................

3) .....................................................................................................
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy
do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ............................................................................................
5) ............................................................................................
6) ............................................................................................

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

BOU-IV.272.4.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
(JEDZ)

Wypełniony w części dotyczącej Zamawiającego JEDZ stanowi odrębny plik zamieszczony wraz z
dokumentacją przetargową na stronie Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zachęca Wykonawców by przed złożeniem ofert wypełnili elektroniczną
wersję dokumentu znajdującą się na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl i załączyli do
oferty dokument wygenerowany za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez Komisję Europejską.
Potrzebny do zaimportowania plik espd-request został również zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z dokumentacją przetargową.

BOU-IV.272.4.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 11 USTAWY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup serwerów typu blade
oraz rozbudowa macierzy dyskowych, oświadczam, że*
1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), z
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), z niżej
wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia**:
L.p.

nazwa, adres firmy

1.
2.

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

* skreślić odpowiednio pkt 1 lub pkt 2,
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Wykonawca przekazuje powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
www.mazowieckie.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

