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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 209 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dalej zwaną ustawą Pzp.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowych, przełączników sieciowych LAN oraz pamięci
do serwera POWER7 dla Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego.
Zamówienie podzielono na trzy części:

3.1.1.

Część I – pamięć masowa

3.1.2.

Część II – przełączniki LAN

3.1.3.

Część III – pamięć do serwera POWER7

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:


załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;



załącznikach nr 1.1.-1.2 do SIWZ – „Specyfikacje techniczne” – dla części I i II;



załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”;

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa CPV: 30233000-1 – urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000-3 – urządzenia sieciowe
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiot niniejszego zamówienia zrealizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2016 r.
5.

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub więcej części zamówienia.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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6.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

7.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
7.2.1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę:
7.2.1.1 dla części I – pamięci masowej na kwotę minimum 80 000,00 zł brutto
7.2.1.2 dla części II – przełączników LAN na kwotę minimum 200 000,00 zł brutto
7.2.1.3 dla części III – pamięci do rozbudowy serwera na kwotę minimum 40 000,00 zł brutto

WYKONAWCA

W FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA, zwanego dalej „JEDZ” (część IV Kryteria kwalifikacji, pkt C) POWINIEN OPISAĆ
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNĄ I ZAWODOWĄ W TAKI SPOSÓB, ABY ZAMAWIAJĄCY MÓGŁ
ZBADAĆ ZGODNOŚĆ Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYMI W PKT. 7.2. SIWZ
7.3. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
7.3.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.3.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, 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.

7.4. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
warunki określone w pkt 7.2 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub
łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

7.6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.

8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 tj. z postępowania wyklucza się:
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8.1.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
8.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
8.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.1.2 SIWZ;
8.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
8.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
8.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8.1.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
8.1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
8.1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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8.2.

oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.
8.2.1. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.

8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

8.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających

wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postepowania, określona w pkt. 8.1 i 8.2 SIWZ
oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie złożone
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zawierające w szczególności informacje:

9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 7 SIWZ,
9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 1322 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego
podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
9.1.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do
zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych
dokumentów powinien wynikać:
9.1.3.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.3.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
9.1.3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
9.1.4. o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome
Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
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9.2. Szczegółowe oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ) opracowane jest wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie na
formularzu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ
potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także JEDZ dotyczący tych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby.

9.5. Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach
Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany jest w formie pisemnej – z oryginalnym podpisem
podmiotu składającego.

9.7. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych dostępnej na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf
9. A WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA
MUSI ZŁOŻYĆ W OFERCIE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
OFEROWANĄ DOSTAWĘ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia spełniania wymagań technicznych i funkcjonalnych przez oferowaną dostawę,
Wykonawca musi dołączyć do oferty (dla części na którą składa ofertę) wypełnione specyfikacje
techniczne, które stanowią Załączniki nr 1.1-1.2 do SIWZ.
10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ:

10.1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą,
który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie.

10.2. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE
WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
11.1. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
11.2. Niemniej jednak, jeżeli będzie 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
11.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;
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11.3.1 Dowodów, czy dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert zostały wykonane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są
wykonywane należycie, przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej
mowa
11.3.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11.3.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie
ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;
11.4 Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od wykonawcy
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
11.4.1. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wskazanych w pkt 11.3.2 –
11.3.3. dotyczących tych podmiotów tj.:
11.4.1.1.

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
11.4.1.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26
ust. 6 ustawy Pzp;
11.4.2 Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 11.3.2-11.3.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 11.3.1 składa ten Wykonawca-członek
konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
11.5. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
11.6. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
11.6.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w:
11.6.1.1. pkt 11.3.2 – składa 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 Pzp,
11.6.1.2. pkt 11.3.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
11.6.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.6.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
11.6.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 11.6.1.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 11.6.2. stosuje się.
11.6.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce zamieszkania
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w
którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 11.6.2
stosuje się.
11.7. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
11.7.1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca,
składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej
podpisane własnoręcznym podpisem.
11.7.2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
11.7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
11.7.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach muszą być podpisane
własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu dokonanej poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany
muszą być czytelne.
11.8. Reprezentacja i pełnomocnictwo
11.8.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
11.8.2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem.
11.8.3. Oferta musi być podpisana
Wykonawcy/Wykonawców.
11.9.

przez

pełnomocnika/osobę

umocowaną

do

reprezentowania

Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
11.9.1.

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem
adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi
dokumentacji – w formularzu JEDZ),

11.9.2.

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy (ze
wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
w formularzu JEDZ).
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12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Dokonany
przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów powinien uwzględniać
obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku
zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 9, 9A, 10 i 11
SIWZ.
12.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek
udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
12.3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie
biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które Zamawiający ma obowiązek udzielenia
odpowiedzi.
12.4 Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi uznaje się
za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby adresata faksem, elektronicznie lub został doręczony
w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając oświadczenie, wniosek,
zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, za pomocą faksu lub
elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub poinformować o braku wpływu) na
żądanie drugiej strony.
12.5 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Napiórkowska (Dział Zamówień Publicznych)
tel. + 48 22 459 29 92
fax +48 22 459 20 23
e- mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
12.6 Wszelką korespondencję
Zamawiającego:

dotyczącą

prowadzonego

postępowania

należy

kierować

na

adres

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej
SIWZ w wysokości:
● dla części I – 4 500,00 (cztery tysiące pięćset złotych)
● dla części II – 7 000,00 (siedem tysięcy złotych)
● dla części III – 1 300,00 (tysiąc trzysta złotych)
13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
13.2.1 pieniądzu;
13.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
13.2.3 gwarancjach bankowych;
13.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
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13.3

13.4

13.5

13.6
13.7
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13.2.5 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 2016 r. poz.
359).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w Getin Noble Bank
SA nr konta: 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001 w tytule przelewu: „wadium w postęp. Sygn.
EZ-240-64/2016”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy (uznanie kwoty na rachunku Zamawiającego), o którym mowa w pkt 13.3 przed upływem
terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 13.2 ppkt 13.2.2-5, musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp,
przy czym:
13.5.1 w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą
obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,
13.5.2 dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
nieodwołanie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
13.5.3 dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 13.2 ppkt 13.2.2-5, należy złożyć wraz z ofertą, w osobnej
kopercie.
Zamawiający informuje, iż jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia
się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w pkt
16 SIWZ.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

15.1 Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in.
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
15.2 Oferta musi zawierać co najmniej:
15.2.1 wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
15.2.2 wypełnione formularze cenowe, które stanowią załączniki nr 3.1-3.3 do SIWZ – dla części na którą
składana jest oferta;
15.2.3 wypełnione „Specyfikacje techniczne”, stanowiące załączniki nr 1.1 -1.2 do SIWZ – dla części na
którą składana jest oferta;
15.2.4 wypełniony Formularz JEDZ. Po wypełnieniu formularza JEDZ w wersji edytowalnej,
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, należy JEDZ wydrukować i załączyć, odpowiednio
podpisany, do oferty. Dokumenty/wykazy potwierdzające informacje zawarte w JEDZ składne są
na późniejszym etapie, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 11.3 SIWZ.
15.2.5 dowód wniesienia wadium;
15.2.6 dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
15.2.7 zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów, o którym mowa w pkt. 9.1.3.1 SIWZ
(jeśli dotyczy).
15.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
15.4 Brak informacji, o której mowa w pkt 9.1.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
15.5 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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15.6 Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, z załączonymi
dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
15.7 Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15.8 Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem
ręcznym.
15.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
15.10 W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 11.9.1 SIWZ w języku obcym, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
15.11 Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie
może ulec zmianie.
15.12 Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron powinna
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
15.13 Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.
15.14 Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
15.15 Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
15.16 Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
15.17 Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz opisana następująco:
Oferta na „Zakup pamięci masowych, przełącznika sieciowego LAN oraz pamięci do serwera
POWER7 dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego”
(Sygn. Postępowania: EZ-240-64/2016)
Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 17.11.2016 roku.
15.18

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

15.19

W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do
Kancelarii PIG-PIB.

15.20

Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli
Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

15.21

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych wymagań jak dla składania oferty z dopiskiem ZMIANA.

15.22

Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.

15.23

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, z adnotacją na kopercie WYCOFANIE.

15.24

Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.

11

15.25

16

Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503
z późn.zm.), co do których Wykonawca:
15.25.1

zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą
być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zwierające w szczególności: określenie charakteru jaki mają
zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu
zachowania poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do wiadomości
publicznej.

15.25.2

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z
ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15.25.3

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.25.4

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w
odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób), opisanej „tajemnica
przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać
umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1 Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku, pok. 1) czynna w godzinach 7.30 – 14.30
16.2 Termin składania ofert upływa 17.11.2016 r. o godz. 12:00
16.3 Oferty dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca
będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do terminu
określonego w pkt 16.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
16.4 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie na
składanie ofert oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
16.5 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.11.2016 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego w bud.
A, pok. nr 220.
16.6 Otwarcie ofert jest jawne.
16.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi informacje
dotyczące:
16.7.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia;
16.7.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
16.7.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
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17

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

17.1 Wykonawca określi wszystkie ceny zgodnie z Formularzem cenowym (Załączniki nr 3.1 – 3.3 do SIWZ)
dla części na którą składa ofertę.
17.2 Wyliczoną cenę z Formularzy cenowych (dla części na którą składana jest oferta) Wykonawca przeniesie do
Formularza ,,Oferta’’ – Załącznik nr 3 do SIWZ.
17.3 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
17.4 Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
17.5 Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17.6 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu ,,Oferta’’ zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
17.7 Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
17.8 Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty lub jej istotne
części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
17.9 Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od:
17.9.1 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
17.9.2 wartość zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
pkt 17.8 SIWZ).
18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1 Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
18.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Numer

Nazwa kryterium

Kryterium
1

Cena

Waga podana
w punktach
100

18.3 Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających
odrzuceniu.
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18.4 Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena (Pc):
najniższa cena
Pc = ---------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
18.5 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych
punktów wg. ww. kryterium.
19

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

19.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
19.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współprac tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
19.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
21

WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

21.1 Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym
w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy –
załącznik nr 2 do SIWZ.
21.2 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej
SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
21.3 Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie
realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
21.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
21.5 W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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.
21.6 Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach
umowy.

14

22 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1 Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy - przysługują środki ochrony prawnej – na zasadach określonych w art. 180 –
198 ustawy PZP.
22.2 Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
22.3 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wydane w wyniku wniesienia odwołania - stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.4 Zasady wnoszenia odwołania oraz skargi do Sądu – w tym w szczególności terminy, forma, tryb, sposób,
organy właściwe do wniesienia - zostały opisane w art. 180 -198 ustawy Pzp.

23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23.1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
23.2 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
23.3 Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
24 ZAŁĄCZNIKI:
24.1 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
24.2 Załączniki nr 1.1-1.2 do SIWZ – Specyfikacje techniczne;
24.3 Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
24.4 Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
24.5 Załączniki nr 3.1-3.3 do SIWZ – Formularze cenowe;
24.6 Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz JEDZ;
24.7 Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 – grupa kapitałowa.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowych, przełącznika sieciowego LAN oraz pamięci do
serwera POWER7 dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
Część I - Pamięć masowa
Zamawiający rozbudowuje posiadaną macierz dyskową V7000, SN 78RER62, typ i model 2076-312.
Część II - Przełączniki LAN
Zamawiający posiada przełączniki dostępowe firmy Juniper 4200
Część III – Pamięć do serwera POWER7
W zakresie części III przedmiotem zamówienia jest rozbudowa pamięci RAM w serwerze IBM POWER7
Server-8231-E2D-21A3DBV o 128 GB.
Moduły pamięci są rozbudową posiadanego już przez Zamawiającego serwera, dlatego też Wykonawca
oferując moduły pamięci musi uwzględnić możliwości rozbudowy danego serwera o odpowiedni rozmiar
modułów pamięci tak, aby w efekcie serwer posiadał całkowitą pamięć operacyjną wynoszącą 256 GB.
Serwer znajduje się w Centralnej serwerowni Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej. 76 w Warszawie.
2. Dostawa:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, wyszczególniony co do rodzaju i ilości w tabeli poniżej:
Część I:
Nazwa towaru
Pamięć masowa

Ilość
2

Część II:
Nazwa towaru
Przełączniki LAN

Ilość
12

Część III:
Nazwa towaru
Pamięć do serwera POWER7
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Ilość
1

Realizacja dostawy nastąpi do siedziby Zamawiającego tj. do Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego:
ul. Jagiellońska 76; 03-301 Warszawa

3. Wymagania techniczne sprzętu:
a)

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

b)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych sterowników lub
odpowiednich firmwareów, do całego dostarczonego sprzętu.

c)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje wymagane do instalacji półek dyskowych –
dotyczy części I

d)

Poprawna praca pamięci masowych musi być zapewniona po ich instalacji.

4. Usługi instalacyjne:

a)

Instalacja dostarczonego sprzętu dotyczy części I i III

5. Wymagania dotyczące gwarancji:
a)
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego
sprzętu na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, nie krótszy
jednak niż okres gwarancji producenta sprzętu.
b)
Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8.00 do 16.00.
c)
Czas reakcji na zgłoszenie usterki 1 dzień roboczy tj. najpóźniej do godz. 16 dnia
następnego po dniu zgłoszenia.
d)
Naprawy realizowane w siedzibie Zamawiającego:
w Warszawie przy, ul. Jagiellońskiej 76
e)
Maksymalny czas naprawy 7 dni roboczych, liczony od daty zgłoszenia.
f)
W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia
Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub
stronach internetowych).
g)
W przypadku awarii dysków twardych uszkodzone dyski twarde pozostają u
Zamawiającego.
h) Dostarczony sprzęt musi posiadać karty gwarancyjne, potwierdzające udzieloną gwarancję.
i)
Wykonawca dostarczy komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie
papierowej lub elektronicznej.
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (dostawa z instalacją): do 31.12.2016 r.
7. Minimalne parametry techniczne dla części I i II szczegółowo opisano w załączonych specyfikacjach
technicznych
(1-2) zamawianego sprzętu.
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Załącznik nr 1.1. do SIWZ

Specyfikacja techniczna nr 1
Pamięć masowa
Lp.

Rozbudowa macierzy
dyskowej V7000, SN
78RER62

Parametry oferowane
Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. Obudowa

IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure (pierwsza na dyski 2.5”, druga na dyski 3.5”).

Wymagana pojemność
2. półki

Przestrzeń dyskowa pierwszej półki zbudowana za pomocą 4 dysków 2.5” SSD o pojemności
min. 200GB oraz 10 dysków 2.5” o pojemności min. 900GB i min 10K RPM, druga półka za
pomocą dysków 3.5” o pojemności min. 4TB 7.2K RPM NL SAS.
IBM Storwize V7000 Software, wszystkie inne licencje wymagane do instalacji półki z
dyskami, oraz uruchomienia mechanizmu Easy Tier.
Możliwość uaktualniania oprogramowania (firmware’u) półki bez przerywania pracy systemu.

3. Licencje

Wymiana elementów systemu w trybie „Hot-Swap”
Serwisowalność i
4. utrzymanie

5. Wyposażenie dodatkowe
6. Uruchomienie
7. Inne

Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do półki. Pełna
redundancja elementów półki w szczególności zdublowane połączenia z macierzą, zasilacze i
wentylatory.
Półka przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez
konieczności jej wyłączania.
Wszystkie kable (zasilające, do sieci LAN i SAN, inne) niezbędne do normalnej pracy
urządzeń w dostarczonej konfiguracji. Szyny do montażu półki dyskowej w szafie RAC.
Należy wykonać podłączenie do pracującej macierzy i uruchomienie dostarczonej półki
dyskowej w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Jagiellońskiej 76, w Warszawie.
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie pojemności macierzy z wykorzystaniem klastra macierzy
Storwize o kontrolery spełniające wszystkie poniższe wymagania oraz umożliwiające
podłączenie dodatkowych półek dyskowych. Kontrolery muszą spełniać wszystkie poniższe
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wymagania:
1. Instalowany w standardowej szafie 19” musi mieć dołączone szyny umożliwiające montaż.
2. Brak pojedynczego punktu awarii.
3. Dwa redundantne kontrolery pracujące w trybie active-active, wymienialne bez przerywania
pracy.
4. Pamięć podręczna każdego z kontrolerów min 32GB (łącznie min. 64GB)
5. Każdy kontroler musi posiadać min. 2 interfejsy FC o prędkości min. 8Gbps.
6. Każdy kontroler musi posiadać min. 1 interfejs typu Ethernet do zarządzania.
7. Kontrolery muszę być zasilane z min. dwóch redundantnych zasilaczy. Wymiana zasilaczy
musi być możliwa podczas pracy macierzy.
8. Kontrolery muszą obsługiwać min. dyski następujących typów: 300GB 15K RPM, 600GB
15K RPM, 600GB 10K RPM, 900GB 10K RPM, 1.2TB 10K RPM, 1TB 7200 RPM, 2TB
7200 RPM, 3TB 7200 RPM, 4TB 7200 RPM, 6TB 7200 RPM, 200GB SSD, 400GB SSD,
800GB SSD.
9. Obsługa co najmniej 504 dysków, z dalszą możliwością rozbudowy do min. 1056 w systemie
złożonym z wielu macierzy (klaster).
10. Ilość dostarczonych dysków musi być taka jak dla rozbudowy o dodatkowe półki.
11. Kontrolery muszę zapewniać obsługę mechanizmu RAID 0,1,5,6,10.
12. Funkcjonalność zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych w klastrze za pomocą
jednej konsoli administracyjnej. Zarządzanie musi być dostępne poprzez GUI (WWW) oraz
linię poleceń (CLI). Dostęp do linii poleceń realizowany poprzez połączenie szyfrowane.
13. Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz
się znajduje. Dane o parametrach wydajnościowych macierzy muszę być dostępne w postaci
wykresów w interfejsie GUI.
14. Funkcjonalność Cache dla procesu odczytu.
15. Funkcjonalność Easy Tier (mechanizm automatycznej identyfikacji najbardziej obciążonych
fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną
migrację na dyski SSD, macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie
fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD
nieobciążone fragmenty wolumenów).
16. System podtrzymywania zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany
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poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash.
17. Automatyczne równoważenie obciążenie w ramach grupy/puli dysków tego samego typu.
18. Ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej macierzy wynosi min
2048.
19. Funkcjonalność LUN Masking i LUN mapping.
20. Funkcjonalność rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma typami
macierzy dyskowych.
21. Funkcjonalność udostępniania przestrzeni bez konieczności fizycznego alokowania wolnego
miejsca na dyskach (thin provisioning).
22. Funkcjonalność wykonywania kopii danych typu Point-In-Time (PiT) wolumenów. Zasoby
źródłowe oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i
egzystować na różnych technologicznie dyskach.
23. Kopie danych typu PiT być tworzone w trybach kopii pełnej (klon), kopii wskaźników
(migawka) oraz przyrostowej (kopiowanie tylko bloków zmienionych pomiędzy kolejnymi
wykonanymi kopiami).
24. Kontrolery muszą obsługiwać min. 255 kopii migawkowych per wolumen, 4096 łącznie w
całym systemie.
25. Funkcjonalność tworzenia mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi zarządzanymi zasobami
dyskowymi, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta.
26. Funkcjonalność migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy
dyskowych, oraz wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych
wolumenów. Wymaga się aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których
są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na
różnych technologicznie dyskach stałych.
27. Funkcjonalność zwiększania i zmniejszania wolumenów.
28. Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia-wyjścia wykonywanych na danym
wolumenie. Zarządzanie musi być możliwe poprzez określenie maksymalnej ilości operacji
I/O na sekundę lub przepustowości określonej w MB/s dla danego wolumenu.
Opisane wyżej funkcjonalności muszą być dostarczone. Jeśli wymagają dodatkowych licencji
należy te licencje dostarczyć. Ponadto kontrolery muszę posiadać następujące możliwości
(dostarczone w przyszłości odrębnym postępowaniem):
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych,
pochodzących od producenta oferowanej macierzy jak również min. trzech innych
producentów.
Możliwość rozbudowy o funkcjonalność szyfrowania składowanych danych bez
konieczności używania dedykowanych dysków. Funkcjonalność szyfrowania musi być
również dostępna dla zasobów dyskowych zwirtualizowanych przez macierz.
Możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych oraz
ilości obsługiwanych dysków (do co najmniej 1056) poprzez dodanie kolejnych macierzy
tego samego typu (łącznie co najmniej 4), przy zachowaniu jednolitego i wspólnego
zarządzania zasobami dyskowymi.
Możliwość replikacji danych z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami IBM
Storwaize V7000 Gen1. Replikacja musi być realizowana poprzez wewnętrzne, wbudowane
mechanizmy urządzenia.
Możliwość kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są kompresowane w
locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane są również w
locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz.
Możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów
logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej
oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i
egzystować na różnych technologicznie dyskach, w szczególności na różnych,
zwirtualizowanych przez macierz systemach dyskowych. Replikacja musi być realizowana
zarówno przy użyciu interfejsów FC jak i protokołu IP. Przy replikacji z wykorzystaniem
protokołu IP kontrolery macierzy muszą zapewniać mechanizm optymalizacji transmisji
danych po IP. Macierz musi umożliwiać replikacji również z innymi modelami macierzy w
ramach tej samej rodziny macierzy.
….……………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

21

Załącznik nr 1.2. do SIWZ

Specyfikacja techniczna nr 2
Przełączniki LAN
Lp.

Przełączniki Ethernet

Charakterystyka (wymagania minimalne)

1. Obudowa

Obudowa rackowa 19” o wysokości 1U

2. Interfejs

Co najmniej 48 interfejsów 10/100/1000BASE-T PoE (wszystkie porty PoE aktywne)
Co najmniej 4 porty 10GigE, akceptujące moduły SFP/SFP+ dowolnego producenta oraz 2
porty 40GigE QSFP+
Dwa zasilacze AC (przepływ powietrza front-to-back). Z urządzeniem muszą zostać
dostarczone kable zasilające z zakończeniem C14 długości min. 1 m
Możliwość zarządzania przez interfejs webowy oraz CLI

3. Stack

Możliwość stackowania (tworzenie Virtual Chassis) co najmniej 10 przełączników
Kabel do stackowania QSFP+ z wkładką do zestawienia stacka z wykorzystaniem interfejsu
40 Gbit długości 0,5 m (dla zestawu 12 kabli o długości 0,5 m należy dostarczyć dodatkowe
3 kable o długości 1 m)

4. Adresy MAC

Obsługa co najmniej 32000 adresów MAC

5. VLAN

Obsługa co najmniej 4093 VLANów (zgodnie z 802.1Q)

6. Wydajność

Wydajność przełącznika w warstwie 2 nie może być niższa niż 336GB/s i 250 milionów
pakietów na sekundę

8. Protokoły

Obsługa następujących protokołów sieciowych: RSTP, MSTP, GVRP, LACP, OSPF,
VRRP, LLDP

9. Zarządzanie

Dostęp po protokole SSH z możliwością uwierzytelniania za pomocą protokołu RADIUS.
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Możliwość utworzenia nowej konfiguracji bez jednoczesnego jej aplikowania??
Możliwość powrotu do wcześniej zapisanych konfiguracji??
Możliwość edycji konfiguracji na urządzeniu bez jej jednoczesnego aplikowania (aplikowanie
konfiguracji na żądanie)
Możliwość powrócenia do uprzednio zapisanej konfiguracji w wypadku utraty połączenia z
urządzeniem.
10. Filtry ACL

Obsługa co najmniej 1500 filtrów (ACL)

11. Routing

Obsługa co najmniej 10000 wpisów w tablicy routingu protokołu IPv4

12. Inne

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę MPLS i OSPFv3 (po zainstalowaniu
oddzielnego oprogramowania/licencji dostępnego w przyszłości)
Obsługa funkcji port mirroring (local/remote - 1/1)
Możliwość agregowania portów w nie mniej niż 32 grupy LAG, po nie mniej niż 8 portów w
grupie
….……………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Istotne postanowienia Umowy
Umowa Nr …………………….
zawarta w dniu ………………….. w Warszawie, pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, NIP: 525-000-80-40, REGON: 000332133, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII
Wydział
Gospodarczy
pod
nr
KRS
0000122099,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………
z
siedzibą
w
…………… przy ul. ………………………………….……………..., zarejestrowana przez
………………………………… pod nr KRS …………..…………………………………,
NIP:…………………………,
REGON:
……………..……….……………….…………..,
reprezentowaną
przez:
………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (sygn. EZ-24064/2016) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pamięci masowych*/przełączników LAN*/pamięci do serwera
POWER7* w zakresie części I*/II*/III*, zwanych dalej Sprzętem, określonych co do rodzaju, ilości
oraz miejsca dostawy i instalacji w Załącznikach nr 1 i 1a (odpowiednio Ofercie Wykonawcy i
Formularzu cenowym), o minimalnych parametrach technicznych, szczegółowo opisanych w
Załączniku nr 2 i 3 (odpowiednio Opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacjach technicznych).
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę oferowanego Sprzętu do siedziby Zamawiającego w Warszawie:
- przy ul. Jagiellońskiej 76, 03-301 oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia
2) instalację sprzętu – dotyczy części I i III,
3) prawo używania dostarczonego Sprzętu wraz z oprogramowaniem potwierdzone
dokumentami licencyjnymi, sporządzonymi według standardu przyjętego przez
producenta dostarczonego Sprzętu lub w inny sposób, zgodnie z wymaganiami
producenta,
4) zapewnienie i świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych w § 6
niniejszej umowy,
5) dostarczenie kompletu standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej
lub elektronicznej w języku polskim i ewentualnie angielskim.
*-jeśli dotyczy
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§ 2. Termin realizacji umowy i warunki dostawy
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.12.2016 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie Sprzęt fabrycznie nowy, wraz z
dokumentacją umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych oferowanego
Sprzętu.
3. Dostarczony Zamawiającemu Sprzęt winien mieć oryginalne opakowanie fabryczne oraz
bezwzględnie spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobami upoważnionymi, wskazanymi w § 5 termin dostawy
przedmiotu niniejszej umowy, przy zachowaniu terminu określonego w ust. 1 powyżej.
§ 3. Wartość przedmiotu umowy
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi:
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
w tym dla części nr ….
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
dla części nr ….
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
dla części nr …….
wartość netto: ……………….… zł (słownie: ………………..………………………...)
podatek VAT (23%): ………...... zł (słownie: ……….………..………………………...)
wartość brutto: ………………... zł (słownie: ………………..………………………...)
zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr la do niniejszej umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia
faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką podatku VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności cenę sprzętu oraz koszty
transportu i rozładunku u Zamawiającego, a także instalacji (dot. Części I i III) oraz serwisu
gwarancyjnego.
§ 4. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy określone w § 3 płatne będzie na podstawie doręczonej,
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy.
3. Zaplata za wykonaną pracę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze,
w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z kopią
protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
4. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.
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§ 5. Odbiór przedmiotu umowy
1.

Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru, który będzie stanowił podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Z czynności odbioru przedmiotu niniejszej umowy sporządzony zostanie protokół odbioru z
udziałem przedstawicieli obu Stron.
3. Do podpisywania protokołu odbioru wyznacza się:
— ze strony Zamawiającego :
…………………………………tel.……………………..
— ze strony Wykonawcy:
…………………………………tel.…………………….
4.
5.
6.
7.

Bez podpisów wszystkich ww. osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność
odbioru jest bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
Przedmiot dostawy, który nie spełni warunków odbioru jakościowego będzie wymieniony przez
Wykonawcę na nowy, wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
Za datę odbioru Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń.
Zmiana przedstawicieli stron wskazanych w ust. 2 może być dokonana w formie pisemnej i nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§ 6. Warunki gwarancji i napraw gwarancyjnych

1.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy liczonych od daty
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń (jednak nie krótszy niż okres gwarancji producenta).
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie awarie,
usterki, wady i błędy w działaniu dostarczonego Sprzętu.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń (data sporządzenia protokołu odbioru).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw Sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy
maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki (wady) przez Zamawiającego
pocztą elektroniczną na adres: ……….………………………. lub faksem pod numer:
………………………………. .
5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi jeden dzień roboczy, przy czym za dni robocze Strony
przyjmują dni od poniedziałku do piątku.
6. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
7. Wszelkie naprawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego:
- w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 76.
8. W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje
się na czas naprawy dostarczyć równorzędny Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. W
przeciwnym razie Zamawiający dokona najmu zastępczego sprzętu na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na
nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Sprzętu do naprawy nie może
zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli dwukrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka tego
samego podzespołu.
10. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji, okres gwarancyjny dla poszczególnych
elementów podlegających naprawie będzie wydłużony o czas naprawy. W przypadku wymiany
sprzętu w ramach gwarancji, okres gwarancyjny biegnie od początku, licząc od dnia zakończenia
wymiany lub naprawy.
11. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu
nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
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§ 7. Kary umowne
1.
2.

3.
4.
5.

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 2 ust.
1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 %
całkowitej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji określonych w
§ 6, ponad terminy ustalone w tym postanowieniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości 0,5 % całkowitej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% całkowitej wartości umowy, od wykonania której odstąpił Zamawiający.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§ 8. Odstąpienie od Umowy i jej rozwiązanie

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku odstąpienie od Umowy powinno nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
3. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Umowy o 20 dni ponad termin określony w §
2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni liczonych od terminu określonego w § 2 ust. 1.
4. W przypadku naruszenia postanowień §6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający
może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 9. Zmiany w zapisach umowy
1.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie:
1) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;
2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu objętego
przedmiotem zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia
wydajności urządzeń oraz klasy bezpieczeństwa — w sytuacji wycofania z rynku przez
producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia;
3) zmiany terminu realizacji zamówienia – ze względu na przyczyny będące konsekwencją
zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe
niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania
Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy).
Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7.
§ 10. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Strony wyrażają zgodę na wysyłanie
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4.
5.
6.
7.
8.

wszelkich pism na adresy ostatnio przez nich podane, ze skutkiem doręczenia.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, w razie braku
porozumienia stron, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
W sprawach nie uregulowanych umową mają ważność przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz Kodeks Cywilny.
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
Nr faksu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZ-240-64/2016 na:
Zakup pamięci masowych, przełącznika sieciowego LAN oraz pamięci do serwera POWER7 dla
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i
adresy wszystkich tych Wykonawców)

I.

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
Część I
netto………………………… słownie: ……………………………………………………
brutto………………………… słownie: ……………………………………………………
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części I.
Część II
netto………………………… słownie: ……………………………………………………
brutto………………………… słownie: ……………………………………………………
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części II.
Część III
netto………………………… słownie: ……………………………………………………
brutto………………………… słownie: ……………………………………………………
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym dla części III.

II.

Termin wykonania zamówienia: zgodo 31.12.2016 r.

III.

Okres gwarancji: 36 m-cy liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

IV.

Oświadczamy, że:
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1) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia
i z postanowieniami umowy oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych
tam przez Zamawiającego;
2) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy wskazany w SIWZ
termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3) Wadium w kwocie ……….złotych (słownie: ……………….. złotych) zostało wniesione w dniu
........................... * w formie ...............................................*.
Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*:
…………………………………………………………………………………………
(wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)
Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
-

odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp,

to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający.
Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
4)

Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli
dotyczy)
Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane, musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.

5) Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej
oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………
3) ……………………………
4) ……………………………
*odpowiednio skreślić albo wypełnić
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)
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Miejscowość i data

Załącznik nr 3.1
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚĆI I

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Przedmiot zamówienia
1
1
2

2

Oferowany
model/Producent
3

Pamięć masowa –
półka dyskowa 2.5”
Pamięć masowa –
półka dyskowa 3.5”

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Kwota Podatku
VAT

Wartość brutto

4

5

6 (4*5)

7

8 (6+7)

1
1
Razem

*

*Cenę Razem brutto należy przenieść do Formularza „Oferta”
………………………., dnia ……………….

……………………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Załącznik nr 3.2
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚĆI II
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Przedmiot zamówienia
1

2

1

Przełączniki LAN

Oferowany
model/Producent
3

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Kwota Podatku
VAT

Wartość brutto

4

5

6 (4*5)

7

8 (6+7)

12
Razem

*

*Cenę Razem brutto należy przenieść do Formularza „Oferta”
………………………., dnia ……………….

……………………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Załącznik nr 3.3

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚĆI III
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Przedmiot zamówienia
1
1

2
Pamięć do serwera
POWER7

Oferowany
model/Producent
3

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Kwota Podatku
VAT

Wartość brutto

4

5

6 (4*5)

7

8 (6+7)

1
Razem

*

*Cenę Razem brutto należy przenieść do Formularza „Oferta”
………………………., dnia ……………….

……………………………………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Załącznik nr 5 do SIWZ
...................................................................................
Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
Zakup pamięci masowych, przełącznika sieciowego LAN oraz pamięci do serwera POWER7 dla
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
□ należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), w skład której wchodzą
następujące podmioty: ……………………………….*
□ nie należymy do grupy kapitałowej*
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

* zaznaczyć odpowiednie
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Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i data:

