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Samodzielny Publiczny 

SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU 
 

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

   SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   

o wartości szacunkowej poniŜej 200 000 euro 
(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 

NA  DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, MATERIAŁÓW NIEZB ĘDNYCH 
DO WYKONANIA I ROZBUDOWY SIECI WRAZ Z USŁUG Ą MONTA śU 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
32.42.20.00-7 Elementy składowe sieci, 45.31.43.20-0  Instalowanie okablowania komputerowego 
30.23.21.10-8 Drukarki laserowe 
Numer sprawy: ZP-2200-44/13 
SPIS TREŚCI: 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.  
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       

ZAMÓWIENIA. 
III. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA. 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.  

VI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT.  

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.  
XV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
XVII.       POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU 
XVIII.      POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,  
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty,  
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy, 
4. Załącznik nr 3.1. – załącznik nr 1 do umowy – szczegółowe warunki gwarancji, 
5. Załącznik nr 4.1-4.3  -  Formularz asortymentowo – cenowy, 
6. Załącznik nr 5 – Formularz oświadczeń, 
7. Załącznik nr 6 – Wykaz osób. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 20 ponumerowanych stron. 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
Zatwierdził w dniu …………………….. 
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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów niezbędnych do 

wykonania i rozbudowy sieci wraz z usługą montaŜu. 
Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot 
zamówienia: 

Pakiet nr 1 - Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. 
Pakiet nr 2 – Przełącznik sieciowy – 1 szt. 
Pakiet nr 3 -  Materiały niezbędne do wykonania rozbudowy istniejącej sieci komputerowej 

wraz z montaŜem.  
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1.1 – 1.3 do SIWZ. 
3. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego  

oryginału faktury. 
4. Sprzęt fabrycznie nowy.  
5. Wymagane warunki gwarancji i serwisu: 
Szczegółowo określone w załączniku nr 3.1. do SIWZ.  
6. Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy Sosnowiec – Informatyzacja Szpitala 

Miejskiego w Sosnowcu, umowa nr WZO.D. 03/13 – Zadanie nr 1.  
7. Wykonawca gwarantuje, Ŝe posiada dokumenty potwierdzające, Ŝe dostarczane produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. posiada deklaracje 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - 
certyfikat jednostki notyfikowanej oraz dokumenty, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

8.  Miejsce dostawy: Pakiet nr 1 i 2 - Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. 
     Pakiet nr 3 - Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3. 
 
III. Termin realizacji zamówienia 
Zamawiający zawrze umowę na okres 3 miesięcy. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
przedmiot zamówienia odpowiednio w terminie: 
- Pakiet nr 1 – 7 dni roboczych, 
- Pakiet nr 2 – 14 dni,   
- Pakiet nr 3 (dostawa wraz z montaŜem) w terminie do 30 dni   
od daty złoŜenia zamówienia.  
 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, 
będzie uwaŜany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ wykonał lub w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonuje główne dostawy z naleŜytą starannością w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, na kwotę, co najmniej: 

Pakiet nr 1 - 15 000,00 zł 
Pakiet nr 2 –14 000,00 zł 

       Pakiet nr 3 – 3 500,00 zł.  
 
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie:  
Pakiet nr 1 - Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne,  
Pakiet nr 2 – Przełącznik sieciowy,  
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Pakiet nr 3 -  Materiały niezbędne do wykonania rozbudowy istniejącej sieci   komputerowej wraz z 
montaŜem.  

 
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
Dotyczy Pakietu nr 3: warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, t.j. co najmniej jeden pracownik, który odbył szkolenie 
autoryzowane przez producenta lokalnej sieci komputerowej (LAN) będącej w posiadaniu 
Zamawiającego firmy Fibrain DATA uprawniające do instalacji materiałów wyszczególnionych 
w załączniku nr 1.3. 

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na 

podstawie złoŜonych dokumentów oraz oświadczeń.  

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących 
przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, naleŜy złoŜyć: 
a)  oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ, 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

c) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w przypadku przynaleŜności do tej 
samej grupy kapitałowej). 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). 

2. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia naleŜy:  
- złoŜyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone w pkt. IV.1.b) SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego naleŜy przedłoŜyć: 
Dla pakietów 1-3  
- Zaakceptowany i podpisany załącznik odpowiednio nr 1.1 – 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia, 
oraz: 
Dla pakietu nr 1 
- opis produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki lub innego dokumentu, 
potwierdzający spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia. 
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności 
zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument 
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potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa 
zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców 
łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do   
      reprezentowania Wykonawcy: 

− opis przedmiotu zamówienia, wg załącznika nr 1.1 – 1.3 do SIWZ, 
− szczegółowe warunki gwarancji wg załącznika nr 3.1 do SIWZ, 
− formularz ofertowy,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 
− formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1-4.3 do SIWZ,  
− formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
− wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami 
w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1.1 – 1.3, 2, 3.1,  4.1-4.3, 5 
oraz 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
VI. Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami 
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-
maila oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.  

6. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych,  
tel: (032) 41 30 130, fax: (032) 41 30 131 

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

VIII Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się 
na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia, 
z podziałem na części zgodnie z pakietem nr 1 do 3. 
3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ.  
4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez 
osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 
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6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na 
język polski. 
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną 
całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby 
wskazane w pkt.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 
9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. 
zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które 
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o 
treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z 
poźn. zm.)”. 
10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 
Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, MATERIAŁÓW NIEZB ĘDNYCH DO 

WYKONANIA I ROZBUDOWY SIECI WRAZ Z USŁUG Ą MONTA śU  
ZP-2200-44/13 

Nie otwierać przed:15.07.2013r., godz. 10 30 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed 
upływem terminu składania ofert 
b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach jak składana 
oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 
c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do 
oferty. 
d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  

IX. Termin zwi ązania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1.Oferty naleŜy złoŜyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 

Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 15.07.2013r. do godz. 1000.  
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 15.07.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych, 

budynek przy portierni głównej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie 
ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 2). 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, 

koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu. 
4. Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera”, jako wartości pozycji 

traktowane będzie, jako upust kupiecki. 
5. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 
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7. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego 
w załączniku nr 4.1÷4.3. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena  – 100% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik, P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
KaŜda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana 
oddzielnie. 

XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego 

systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, 

pkt.7 ustawy Pzp. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183, 

w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą 
elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeŜeli: 
a) do postępowaniu zostanie złoŜona tylko jedna oferta, 
b) nie zostanie odrzucona Ŝadna oferta, 
c) nie zostanie wykluczony Ŝaden Wykonawca. 

3. Termin podpisania umowy Zamawiający określi w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
2. Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy 
Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 
- skarga do sądu. 
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Załącznik nr 1.1 
ZP-2200-44/13 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Pakiet Nr 1  
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. 

Producent, model urządzenia 
(podać) 

 

 

 Parametry wymagane Parametry oferowane 
Specyfikacja kopiarki 
Prędkość druku / kopiowania 
A4 w czerni (kopii/min.) 

Minimum 36 kopii na minutę  

Prędkość druku / kopiowania 
A3 w czerni (kopii/min.) 

Minimum 20 kopii na minutę  

Czas pierwszej kopii / wydruku 
w czerni (sek.) 

Nie więcej niŜ 4 sek.  

Format oryginału A5 - A3  

Specyfikacja drukarki   

Rozdzielczość drukowania 
(dpi) 

1800 x 600 dpi  

Systemy operacyjne Windows 2000 / XPx32 / 
XPx64 
Windows VISTA x32 / x64 
Windows 7 x32 / x64 
Windows DPWS support 
Server 2003, 2003x64, 2008, 
2008x64, 2012 
Linux 

 

Specyfikacja skanera 
Prędkość skanowania w czerni 
(skan./min.) 

Kolor/Mono do 70 skan./min. 
(300 dpi  

 

Rozdzielczość skanowania 
(dpi) 

Maks.: 600 x 600 dpi  

Tryby skanowania Network TWAIN scan 
Scan-to-eMail (Scan-to-Me) 
Scan-to-FTP 
Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 
Scan-to-Box (HDD required) 
Scan-to-WebDAV 
Scan-to-DPWS 
Scan-to-USB 

 

Specyfikacja systemu 
pamięć systemu (MB) Minimum 2048 MB  

dysk twardy (GB) Minimum 250 GB  
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Standardowe interfejsy 10Base-T/100Base-
T/1000Base-T Ethernet, USB 
2.0 

 

Automatyczny podajnik 
dokumentów 

minimum 100 oryginałów A6-
A3 
35-128 g/m² simplex 
50-128 g/m² duplex 

 

Rozmiar papieru A6-A3, Dostosowany rozmiar 
papieru (90-297 x 139.7-431.8 
mm) 

 

Gramatura papieru (g/m²) 60-210 g/m²  

Minimum 4 podajniki na 500 
arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m² 

 

Podajnik r ęczny: 150 arkuszy, 
A6-A3, 60 - 210 g/m² 

 

Standardowe podajniki papieru 

Łączna pojemność wszystkich 
zasobników na papier minimum 
2150 arkuszy 

 

Automatyczny dupleks A5 - A3, 60 - 90 g/m²  

Maksymalne obciąŜenie 
miesięczne kopii/wydruków 

Minimum 48000  

Wydajność toneru Black Do 25000  

Wydajność bębna (stron) Minimum 110000   

Wydajność developera (stron) Minimum 110000  

Okres gwarancji Minimum 36 miesięcy  

Urządzenie fabrycznie nowe TAK  

wyposaŜenie dodatkowe Kabel sieciowy min. 3.0m  

 Toner startowy 25000 stron  

 Toner dodatkowy na 25000 
stron 

 

 
 
 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz 
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Załącznik nr 1.2 
ZP-2200-44/13 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Pakiet Nr 2 
Przełącznik sieciowy -1 szt. 

Producent, model urządzenia 
(podać) 

 

 

 Parametry wymagane Parametry oferowane 
44 porty RJ-45 10/100/1000 PoE+ 
z automatycznym wykrywaniem 
szybkości (10BASE-T typu IEEE 
802.3, 100BASE-TX typu IEEE 
802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 
802.3ab, IEEE 802at PoE+) 

 Porty 

24-port SFP  

Przepustowość 280 mln p/s lub więcej  

Przepustowość 
rutowania/przełączania 

375,0 Gb/s lub więcej  

Prędkość matrycy przełączającej 375,0 Gb/s lub więcej  

Pojemność tabeli rutingu 10000 pozycji lub więcej  

Funkcje zarządzania interfejs wiersza poleceń (CLI) 
Przeglądarka internetowa menu 
konfiguracyjne 
zarządzanie pozapasmowe (port 
szeregowy RS-232C) 

 

1G SFP LC SX Transceiver  - 16 
szt. 

 Akcesoria 

Zasilacz 1500 W PoE+  – 1 szt.  

 3 wolne gniazda na moduły; 
Obsługuje maksymalnie 16 portów 
10 GbE, 140 portów 10/100/1000 
z automatycznym wykrywaniem 
szybkości lub 100 portów mini-
GBIC, albo ich kombinację 

 

Gwarancja 60 miesięcy, wymiana sprzętu w 
następnym dniu roboczym 

 

 
 
 
 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz 
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Załącznik nr 1.3 
ZP-2200-44/13 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Pakiet Nr 3 Materiały niezbędne do wykonania rozbudowy istniejącej sieci komputerowej wraz 
z montaŜem. 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa lokalnej sieci komputerowej (LAN) posiadającej certyfikat 
producenta Fibrain gwarantujący 25 lat niezawodności wraz z dedykowaną siecią elektryczną. 
Rozbudowa polega na dostawie materiałów niezbędnych do wykonania i montaŜu: 

1. 5 Punktów Logiczno-Elektrycznych PLE. Przez punkt PLE naleŜy rozumieć punkt 
elektryczno-logiczny zawierający:   

�  2 gniazda logiczne RJ 45 (8P8C) kat. 5e    
�  3  dedykowane  gniazda  elektryczne  1x3P+Z/10A/230V,  kodowane  mechanicznie  

kluczem dostępowym.  
KaŜde  gniazdo  PLE  musi  być  opisane  na  samym  gnieździe  i  odpowiednio  w  szafie 
dystrybucyjnej. Okablowanie strukturalne FIBRAIN DATA KABEL KAT.5E U/UTP PVC 
(XE100.101) – 610 m 

2. Połączenia Pionowych Punktów Dystrybucyjnych za pomocą światłowodu FIBRAIN EXO-
CT (U-DQ(ZN)BH) MM 08*50/125 OM2 1T8F 1800N LSZH – 100mb wraz 
z przełącznicami światłowodowymi (2 szt.) oraz niezbędnymi materiałami dodatkowymi. 

3. Pomiary sieci.  Pomiary muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a wyniki 
pomiarów powinny odpowiadać podanym w tych normach wartościom. Pomiar toru  
transmisyjnego  światłowodowego powinien  określać  tłumienie  łącza w dwóch oknach  
transmisyjnych 850 nm  i 1300nm. Pomiar  tłumienia  kaŜdego  toru  transmisyjnego  
światłowodowego  powinien  być  przeprowadzony w  dwie  strony  w dwóch  oknach 
transmisyjnych. 100%  połączeń  poziomych  i  pionowych  musi  zostać  przetestowana  
i musi  spełniać  kryteria testów. Całość  instalacji  okablowania  strukturalnego  powinna  
być  przetestowana  na  zgodność  z  kategorią 5e pod kątem wykorzystania technologii 
Ethernet 1000BASE-T  przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności pomiaru, co 
najmniej Level III. NaleŜy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC 11801 
z uwzględnieniem modelu łącza Chanel. Raporty pomiarowe wszystkich torów  
transmisyjnych   naleŜy    zawrzeć   w  dokumentacji powykonawczej  i  przekazać  jeden. 

4. Dokumentacja  powykonawcza  sieci  LAN  musi  być  wykonana  zgodnie  z  wymogami  
Prawa Budowlanego i zawierać co najmniej:   

� raporty  z  pomiarów  okablowania  strukturalnego  (przeprowadzone metodą  
Chanel) wraz  z wynikami  pomiarów  dla  kaŜdego  toru transmisyjnego  ze  
wszystkich  segmentów  tego  okablowania  oraz  raporty  pomiarów  dedykowanego  
zasilania  elektrycznego (zawierające przynajmniej badania skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej, badania rezystancji izolacji przewodów  elektrycznych,  
pomiar  urządzeń  róŜnicowoprądowych,  badania  rezystancji uziemienia/zerowania 
oraz rezystancji izolacji przewodów elektrycznych),  

� rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,   
Rozbudowa przeprowadzona przez certyfikowanych instalatorów firmy Fibrain DATA w celu 
zachowania gwarancji. 
 
 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz 
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Załącznik nr 2 
ZP-2200- 44/13 
 
……………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 

siedziba/adres: ......................................................................................................................... 

Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 

telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail:................................................................................................................ 

 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, MATERIAŁÓW 
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA I ROZBUDOWY SIECI WRAZ Z USŁUG Ą 
MONTA śU, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ 
za cenę: 
WYPEŁNIĆ TABELĘ WG. WZORU PODANEGO NIśEJ (powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów 
wykonawca przystępuje):  

Pakiet nr …….   

Wartość zamówienia bez 
podatku VAT (netto) Wartość podatku VAT Wartość zamówienia z 

podatkiem VAT (brutto) 
   

Wartość brutto słownie ……………………………………………………………………….. 

 
2. Warunki płatno ści:  

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wystawionej po dostawie zamówionego przedmiotu zamówienia. 

3. Termin wykonania zamówienia : 
Zamawiający zawrze umowę na okres 3 miesięcy. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
przedmiot zamówienia odpowiednio w terminie: 
- Pakiet nr 1 – 7 dni roboczych, 
- Pakiet nr 2 – 14 dni,   
- Pakiet nr 3 (dostawa wraz z montaŜem) w terminie do 30 dni   
od daty złoŜenia zamówienia..  
4.Oświadczam, Ŝe następująca część zamówienia : ....................................................................... 
będzie powierzona podwykonawcom. 

5.  Oświadczam, Ŝe: 

1. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.  
2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych 

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
3. Jestem związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
4. Zapewniam okres gwarancji i serwisu zgodnie z SIWZ. 

Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 3 
ZP-2200-44/13 
 

UMOWA NR ............. - wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,  
41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176 
posiadającym NIP: 644-33-73-832, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Artura Nowaka 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w /wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przetargu 
nieograniczonego znak ZP-2200- 44/13 została zawarta umowa o następującej treści: 

§1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest (w zaleŜności od Pakietu) Pakiet nr 1 – dostawa monochromatycznych 
urządzeń wielofunkcyjnych – 3 szt., Pakiet nr 2 – dostawa przełącznika sieciowego – 1 szt. Pakiet 
nr 3 -  Materiały niezbędne do wykonania rozbudowy istniejącej sieci komputerowej wraz 
z montaŜem, zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy,  w asortymencie, ilościach 
i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w szczególności w zakresie norm 
i dopuszczeń do stosowania.  

3. Dostawa jest realizowana zgodnie z umową dotacji gminy Sosnowiec, umowa nr WZO.D. 03/13 
– Informatyzacja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu - zadanie nr 1. 

§2 
WYNAGRODZENIE 

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu 
formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości: 
Pakiet nr ….:  
netto:……………………….zł. brutto:…………………………….. zł 
słownie (brutto)  ………………………………………………………………………….. zł. 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 
zakładany zysk, naleŜne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które 
występują (w zakresie Pakietu nr 3 równieŜ montaŜ materiałów). 

§ 3 
SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz 
z przedmiotem umowy. 

2. Zapłata naleŜności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty 
dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury. 

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4.  UpowaŜnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
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§4  
TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 

1. Niniejsza umowa obowiązuje 3 miesiące od daty zawarcia umowy.   
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie: 
Pakiet nr 1 do 7 dni roboczych od daty złoŜenia zamówienia, 
Pakiet nr 2 – do 14 dni od daty złoŜenia zamówienia.   
Pakiet nr 3 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, rozładować i zamontować przedmiot umowy 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 30 dni od daty 
złoŜenia zamówienia. 
3. Dostawa będzie dokonana jednorazowo.  
4. Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 

Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy. 
5.   Potwierdzenia daty i miejsca dostawy dokona upowaŜniona przez Zamawiającego osoba, 

dokonująca odbioru zamówienia.  
6.  Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot zamówienia jest wolny od wad. 
7.  Wykonawca zobowiązuje się : 

a) uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – 
w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin, 

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 48 godzin od chwili 
zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. JeŜeli Wykonawca nie zamieni towaru na 
wolny od wad we wskazanym wyŜej terminie, Zamawiający moŜe wykonać swoje 
uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,  

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy, 
d) dostarczyć karty gwarancyjne wraz z dostawą przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 
przyjęcia dostawy jeŜeli: 
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie uszkodzony,   
− dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia. 

9. Miejsce dostawy w zakresie Pakietu nr 1 i 2 – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 
    Miejsce dostawy w zakresie Pakietu nr 3 – Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3. 

§5  
GWARANCJA  

1. Szczegółowe warunki gwarancji oraz zasady serwisu określone są w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku wystąpienia róŜnic w zapisach na kartach gwarancyjnych i  wyszczególnionych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się 
w załączniku nr 1, zgodnym z załącznikiem nr 1 do oferty przedstawionej do postępowania 
przetargowego. 

3. Wykonawca ustala, Ŝe w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i 
usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za 
prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są: ..... ......................... tel..............  tel. kom................ 

§ 6  
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,  

1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie 
leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,  

1.3 w razie niedotrzymania terminów określonych w par 4 ust. 2 lub 7 Zamawiający naliczać będzie 
Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki przez okres do 
14 dni. Po tym terminie Zamawiający moŜe od umowy odstąpić z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 
wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub teŜ nienaleŜycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w trybie 
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natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji 
umowy. 

W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  
3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty 

obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma 
prawo potrącić kwoty kar umownych z naleŜności wobec Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary umowne na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem 
przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia 
zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ 
zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu 
cywilnego), umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.  

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za 
sobą skutki wskazane w ust.5. 

§ 7 
SPORY 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego 

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia 
odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 8  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą dopuszczalne 
w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3.1 
ZP-2200-44/13 
 
Załącznik nr 1 do umowy: 
 

Szczegółowe warunki gwarancji 
Pakiet nr 1 
� Minimum 36 miesięcy gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 
� Czas naprawy: w następnym dniu roboczym. 
� W przypadku braku moŜliwości naprawy w wyznaczonym terminie Wykonawca dostarczy 

nieodpłatnie na własny koszt i ryzyko sprzęt zastępczy.  
Pakiet nr 2 
� Minimum 60 miesięcy gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 
� Wymiana sprzętu w następnym dniu roboczym 

Pakiet nr 3 
� 25 lat gwarancji producenta na działanie produktu, potwierdzone certyfikatem producenta.  

 
 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.1. 
ZP-2200-44/13 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
Pakiet nr 1  

 
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ Cena 

jednostkowa netto 
Wartość netto Podatek 

VAT % 
Wartość 
brutto 

PRODUCENT, 
MODEL, SYMBOL 

1. 
Monochromatyczne urządzenie 
wielofunkcyjne opisane szczegółowo w 
załączniku 1.1 do SIWZ 

Szt. 3 
     

 
 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.2. 
ZP-2200-44/13 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
  

Pakiet nr 2 
 

Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ Cena 
jednostkowa netto 

Wartość netto Podatek 
VAT % 

Wartość 
brutto 

PRODUCENT, 
MODEL, 
SYMBOL 

1. 

 
Przełącznik sieciowy opisany 
szczegółowo w załączniku nr 1.2 do 
SIWZ 

Szt. 1 

     

 
 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.3. 
ZP-2200-44/13 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 
 Pakiet nr 3 

 
Lp. NAZWA ASORTYMENTU J.M. ILOŚĆ Cena 

jednostkowa netto 
Wartość netto Podatek 

VAT % 
Wartość 
brutto 

PRODUCENT 

1. 

Rozbudowa istniejącej sieci 
komputerowej polegającej na dostawie 
niezbędnych materiałów i ich montaŜu. 
Szczegółowy opis w załączniku nr 1.3 do 
SIWZ 

Szt. 1 

     

 
 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 5 
ZP-2200-44/13 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 
 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, Ŝe: 
 
1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie - oświadczamy, iŜ wykonaliśmy/wykonujemy główne 

dostawy z naleŜytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie i na kwotę 
co najmniej: 

Pakiet nr 1 - 15 000,00 zł 
Pakiet nr 2 –14 000,00 zł 

       Pakiet nr 3 – 3 500,00 zł.  
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie:  
Pakiet nr 1 - Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne,  
Pakiet nr 2 – Przełącznik sieciowy,  
Pakiet nr 3 -  Materiały niezbędne do wykonania rozbudowy istniejącej sieci   komputerowej wraz 

z montaŜem.  
3. Nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), oświadczamy, Ŝe: 
nie naleŜymy /naleŜymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp * 
 
* dołączamy do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej (w 
przypadku przynaleŜności do grupy) 
 

                                                                                 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz) 
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Załącznik nr 6 – dotyczy Pakietu nr 3 
ZP-2200-44/13 
 
 

WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z 
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH DO ŚWIADCZENIA NIEZB ĘDNEGO DLA WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA ,  
 
 

Imię i nazwisko  Informacje na temat 
kwalifikacji 
zawodowych, 
doświadczenia  
i wykształcenia 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

1 2 3 4 
    

    

    

    

 
 

W kolumnie nr 2 naleŜy podać w zakresie kwalifikacji zawodowych – informację czy pracownik 
odbył szkolenie autoryzowane przez producenta lokalnej sieci komputerowej (LAN) będącej w 
posiadaniu Zamawiającego firmy Fibrain DATA uprawniające do instalacji materiałów 
wyszczególnionych w załączniku nr 1.3. i posiada odpowiedni certyfikat. 

W kolumnie nr 3 naleŜy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę 
obejmujących w szczególności instalację oferowanych materiałów. 
 
Data:    .............................. 

 
 

....................................................... 
( podpis i pieczątka imienna  

                          osoby upowaŜnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz) 

 
 


