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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Pałac Kultury Zagłębia     
Plac Wolności 1  
41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel. (32) 733 88 00 
fax (32) 733 87 87  
email: sekretariat@palac.art.pl 
NIP 629 001 58 16 
Strona internetowa - www.palac.art.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, o wartości 
zamówienia poniżej 209.000,00 EUR. 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1 Nazwa zadania:  
Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie I. Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3 - letnią aktualizacją 
Zadanie II. Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami  
Zadanie III. Sprzętu multimedialnego  

3.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
Zadanie I 
Przedmiot główny 30233000-1 
Zadanie II 
Przedmiot główny 30213100-6  
Przedmioty dodatkowe 30232000-4 
Zadanie III  
Przedmiot główny 32321200-1 
Przedmioty dodatkowe 32322000-6 

3.3 Opis przedmiotu zamówienia (dot. Zadań od I do III): 
3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu UTM, komputerowego i multimedialnego. 
3.3.2 Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), które nie były 

przedmiotem wystaw i prezentacji, wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych 
i wykonawczych) i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, 
bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń. 

3.3.3 Przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 3.3.1 został szczegółowo określony w Załącznikach Nr 1/I; 
1/II; 1/III;– Specyfikacji technicznej  

3.3.4 Rozwiązania równoważne 
- Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które 

charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, są uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” 

- Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego 
w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.  

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Równoważność pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 

- Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 
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3.3.5 Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą certyfikaty zgodności z dyrektywami bezpieczeństwa CE dla 
zaproponowanego sprzętu lub Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu 
z dyrektywami Unii Europejskiej. 

3.3.6 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp „jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty 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” 

4. Zamówienia częściowe (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia częściowego na Zadanie I i (lub) Zadanie II i (lub) Zadanie III.  
Wykonawca może złożyć ofertę na Zadanie I i (lub) Zadanie II i (lub) Zadanie III  

5. Aukcja elektroniczna i umowa ramowa (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej. 

6. Informacja o ofercie wariantowej (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Informacja na temat przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw  
(dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, o których 
mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 

8. Termin realizacji zamówienia  

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:  
Zadanie I do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 
Zadanie II do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 
Zadanie III zgodnie z ofertą, nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy 

 
Uwagi: Termin realizacji zamówienia dla Zadania III stanowi kryterium oceny ofert zgodnie pkt. 26 SIWZ. Termin realizacji 
należy określić w dniach kalendarzowych. Brak deklaracji terminu w pkt. 4 Formularza ofertowego bądź jego określenie 
ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp. 

9. Rozliczenia w walucie obcej (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

10. Warunki udziału w postępowaniu (dot. Zadań od I do III) 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
10.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 
ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
10.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - 
wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy: 
10.1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 
z późn.zm.) 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 
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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, z późn.zm.); 
10.1.2.2. który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10.1.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
10.1.2.4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 
10.1.2.5. 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 2.2.4; 
10.1.2.6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
10.1.2.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 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. 
10.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp dotyczące:  
10.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  
10.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie  
10.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez 
Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy dla: 

Zadania I na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 brutto sprzętu komputerowego 
Zadania II na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 brutto sprzętu komputerowego 
Zadania III na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 brutto sprzętu multimedialnego 

Uwagi: 
Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego 
w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o 
niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
10.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy 
10.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów- zgodnie z art. 22a ustawy PZP:  
10.4.1  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.4.2  Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 10.4.1 SIWZ wystąpi wyłącznie 
w przypadku kiedy: 

10.4.2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

10.4.2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w pkt 10.1.2.SIWZ) . 

10.4.2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.4.2.4 Za zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
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- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

10.4.2.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10.4.2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa 
w pkt.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. 

11 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (dot. Zadań od I do III) 

11.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda: 

11.1.1 Oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

11.2 W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
żąda: 

11.2.1 Oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 

11.2.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, 
oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

11.3 Ponadto do oferty należy załączyć: 
11.3.1 Formularz ofertowy - załączniki nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania); 
11.3.2 karty katalogowe uwzględniające zaoferowaną konfigurację (dopuszcza się karty katalogowe w j. angielskim): 

- dla Zadania I: dla oferowanej wielofunkcyjnej zapory sieciowa UTM 
- dla Zadania II dla oferowanych: komputerów, stacji roboczych, notebooków, pamięci RAM, dysków HDD, 

drukarek, telefonów  
- dla Zadania III: dla oferowanych: monitora prezentacyjnego, projektorów, aparatów fotograficznych. 

11.3.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez notariusza  

11.3.4 Dokument/y, np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a 
ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści 
których musi wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

11.4 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, 
następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 
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11.4.1 Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy - wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

11.5 W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, 
zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni następujących oświadczeń 
i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 

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

11.5.2 zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

11.5.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
Pozostałe uwagi do pkt. 11. SIWZ: 
 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o których mowa: 
1.1. w pkt. 11.5.1. do 11.5.3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1. Uwag do pkt. 11. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania.  
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 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 przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację pkt 2 stosuje się. 

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

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa 
dokumenty, o których mowa w pkt. 11.4 SIWZ odnośnie tych podmiotów oraz w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa w pkt. 11.5. SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na 
zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt. 
11.5 SIWZ 

6. Jeżeli okaże się 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 
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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. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

12 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dot. Zadań od I do III) 

12.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału 
w postępowaniu określone w punkcie 10 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 11. SIWZ. 

12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których 
mowa: 

- w pkt 11.2.1, 11.2.2 SIWZ oraz w pkt. 11.4.1 do 3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

- w pkt. 11.3 SIWZ Wykonawcy składają łącznie  
- w pkt. 11.1.1 SIWZ wszyscy Wykonawcy składają odrębnie. 

12.3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

12.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
12.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana. 

Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców, 

13 Wymagania dotyczące wadium (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

15 Opis sposobu przygotowania oferty (dot. Zadań od I do III) 

15.1. Zasady ogólne 
15.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 
15.1.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
15.1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 

93 ust. 4 Ustawy. 
15.2. Forma oferty 

15.2.1. Oferta musi być sporządzona: 
- w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski) 
- w 1 egzemplarzu  
- w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć – do formatu A4. 

15.2.2. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
15.2.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
15.2.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, 

(czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

15.3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie 
spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
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wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4.  

16. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ (dot. Zadań od I do III) 

Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych w art. 38 Ustawy. 

17. Zebranie Wykonawców (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści niniejszej SIWZ. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami (dot. Zadań od I do III) 

18.1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych 
przetargu: Radosław Garbaciak 

18.2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami został określony w pkt. 27 SIWZ. 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty (dot. Zadań od I do III) 

19.1 Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres 
Pałac Kultury Zagłębia 41-300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1 sekretariat II piętro pokój nr 330 w nieprzekraczalnym 
terminie: 

do dnia 02.11.2016r.  do godz. 10:30  
 
19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy 
opisać następująco: 

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: 
”Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie I. Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3 letnią aktualizacją 
i (-lub) 
Zadanie II. Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami 
i (-lub) 
Zadanie III. Sprzętu multimedialnego” 

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty (dot. Zadań od I do III) 

20.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty: 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 

20.2. Zmiana złożonej oferty: 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem “ZMIANA NR ….”  

20.3. Wycofanie złożonej oferty: 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego 
na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE”. 
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21. Miejsce i termin otwarcia ofert (dot. Zadań od I do III) 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Pałac Kultury Zagłębia 41-300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1, 
Sala konferencyjna II, I piętro. 
 

w dniu  02.11.2016r.  o godz. 11:00 

22. Tryb otwarcia ofert (dot. Zadań od I do III) 

22.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

22.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy 
„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

22.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających 
oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 

22.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
22.4.1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
22.4.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
22.4.3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  
22.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.palac.art.pl informacje 

dotyczące: 
22.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
22.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
22.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

23. Zwrot ofert złożonych po terminie składania ofert (dot. Zadań od I do III) 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

24. Termin związania ofertą (dot. Zadań od I do III) 

24.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni tj.  

do dnia 01.12.2016 r. 

24.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
24.3. Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 – 4 Ustawy.  

25. Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty (dot. Zadania I do III) 

25.1. Przez cenę oferty na Zadanie I Zamawiający rozumie cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
podaną w tabeli Formularzu ofertowym (zał. nr 2/I do SIWZ) stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych brutto 
i ilości podanych w poz. 1 oraz cen w poz. 2, 3. Przez cenę oferty na Zadanie II Zamawiający rozumie cenę brutto za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną w tabeli w Formularzu ofertowym (zał. nr 2/II do SIWZ) 
stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości podanych w poz. od 1 do 32. Przez cenę oferty na 
Zadanie III Zamawiający rozumie cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną w tabeli 
Formularzu ofertowym (zał. 2/II do SIWZ) stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości podanych 
w poz. od 1 do 15.  

25.2. Ceny zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku.  
25.3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
25.4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 
w szczególności: 

- cenę urządzeń, 
- koszty dostawy oraz dojazdu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 

Dąbrowa Górnicza, 
- koszty świadczenia gwarancyjnego 
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25.5. Cena ofertowa winna uwzględniać założone przez Wykonawcę realne wskaźniki wzrostu cen. 

26. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez 
Zamawiającego z niniejszego postępowania i które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Złożone oferty zostaną 
ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:  
 
Zadanie I 
 

Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1 Cena (brutto)  60 % 100 punktów  

2 Gwarancja  40 % 100 punktów  

 
Sposób punktacji w ramach kryteriów:  
Kryterium „Cena” (C) 
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi(C) =
Cmin

Ci
× 100 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒: 

 

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena” 

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci Cena oferty badanej 

 

Kryterium „Gwarancja” ( G ) 
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (odpowiednio zał. nr 2/III): 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 

 - w przypadku zadeklarowania 36 m-cy oferta otrzymuje 0 punktów 
 - w przypadku zadeklarowania 48 m-cy oferta otrzymuje 50 punktów  
 - w przypadku zadeklarowania 60 m-cy oferta otrzymuje 100 punktów 

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w 
danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium: 

Pi = Pi(C) × 60% + Pi(G) × 40%  
 
Zadanie II 
 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 
1. Cena (brutto)  60 % 100 punktów 

2. Gwarancja  10 % 100 punktów  

3. Energooszczędny zasilacz o sprawności min.90% przy 
obciążeniu 20%, 50%,100% posiadający możliwość sterowania 
zewnętrznych urządzeń o mocy do 2 kW, dla oferowanych 
komputerów i stacji roboczych  

10 % 100 punktów 

4. Stacja robocza z obsługą minimum 2 kart PCIe o pełnej 
wysokości oraz możliwość zamontowania do 7 dysków twardych 
wewnątrz obudowy  

10 % 100 punktów 

5. Konstrukcja obudowy pozwalająca na otwieranie, demontaż kart 
rozszerzeń, napędów optycznych i dysków twardych bez 

10 % 100 punktów  
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konieczności użycia narzędzi, posiadająca port LPT oraz 
zamontowany fabrycznie zamek obudowy nie wystający poza 
obrys obudowy z jakiejkolwiek strony, umożliwiający zamknięcie 
obudowy na klucz dla oferowanych komputerów i stacji 
roboczych 

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:  
Kryterium „Cena” ( C ) 
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi(C) =
Cmin

Ci
× 100 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒: 

 

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena” 

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci Cena oferty badanej 

 

Kryterium „Gwarancja” ( G ) 
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (odpowiednio zał. nr 2/III): 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 

 - w przypadku zadeklarowania 36 m-cy oferta otrzymuje 0 punktów 
 - w przypadku zadeklarowania 48 m-cy oferta otrzymuje 50 punktów  
 - w przypadku zadeklarowania 60 m-cy oferta otrzymuje 100 punktów 

Kryterium „Energooszczędny zasilacz o sprawności min.90% przy obciążeniu 20%, 50%,100% posiadający możliwość 
sterowania zewnętrznych urządzeń o mocy do 2 kW, dla oferowanych komputerów i stacji roboczych” ( E ) 
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (odpowiednio zał. nr 2/II): 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
- w przypadku zadeklarowania takiego zasilacza oferta otrzymuje 100 punktów 
- w przypadku zadeklarowania innego zasilacza oferta otrzymuje 0 punktów 

Kryterium „Stacja robocza z obsługą minimum 2 kart PCIe o pełnej wysokości oraz możliwość zamontowania do 7 dysków 
twardych wewnątrz obudowy” ( S ) 
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (odpowiednio zał. nr 2/II): 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
- w przypadku zadeklarowania takiej stacji oferta otrzymuje 100 punktów 
- w przypadku zadeklarowania innej stacji oferta otrzymuje 0 punktów 

Kryterium „ Konstrukcja obudowy pozwalająca na otwieranie, demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków 
twardych bez konieczności użycia narzędzi, posiadająca port LPT oraz zamontowany fabrycznie zamek obudowy nie 
wystający poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony, umożliwiający zamknięcie obudowy na klucz dla oferowanych 
komputerów i stacji roboczych” ( K ) 
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (odpowiednio zał. nr 2/II):  
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
- w przypadku zadeklarowania takiej konstrukcji obudowy oferta otrzymuje 100 punktów 
- w przypadku zadeklarowania innej konstrukcji obudowy oferta otrzymuje 0 punktów 

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała 
w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:  
 

Pi = Pi(C) × 60% + Pi(G) × 10% + Pi(E) × 10% + Pi(S) × 10% + Pi(K) × 10% 
 
Zadanie III 
 

l.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 
1. Cena (brutto)  60 % 100 punktów  
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2. Gwarancja  20 %  100 punktów  

3. Termin realizacji 20 % 100 punktów  

  

Sposób punktacji w ramach kryteriów:  
Kryterium „Cena” ( C )  
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi(C) =
Cmin

Ci

× 100 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒: 

 

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena” 

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci Cena oferty badanej 

 

Kryterium „Gwarancja” ( G ) 
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym  
(odpowiednio zał. nr 2/III): 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
- - w przypadku zadeklarowania 36 m-cy oferta otrzymuje 0 punktów 
- - w przypadku zadeklarowania 48 m-cy oferta otrzymuje 50 punktów  
- - w przypadku zadeklarowania 60 m-cy oferta otrzymuje 100 punktów  

Kryterium „Termin realizacji ” ( T ) 
Wykonawca może zadeklarować termin realizacji zamówienia z przedziału pomiędzy 1 a 21 dniami licząc od daty 
podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych. Brak deklaracji terminu w pkt 5 
Formularza ofertowego bądź jego określenie ponad termin maksymalny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  
W ramach kryterium termin realizacji oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 
z działania: 
 

Pi(𝑇) =
Tmin

Ti
× 100 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒: 

 

Pi(T) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Termin realizacji” 

Tmin Najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia 

𝑇i Termin realizacji zamówienia oferty badanej 

 

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w 
danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:  
 

Pi = Pi(C) × 60% + Pi(G) × 20% + Pi(T) × 20% 
 
26.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.  
26.5.W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta o najniższej spośród nich cenie.  

27. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego ( dot. Zadań od I do III) 

27.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty 
podając informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 Ustawy, z zastosowaniem regulacji art. 92 ust.2 Ustawy.  
27.2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 
ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy Pzp. 
27.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia: 

27.3.1. dokumentów określających sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,  
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27.3.2. w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 Ustawy) – 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku wspólników prowadzących działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki 

27.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 7do SIWZ - projekt umowy. 

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia  
(dot. Zadań od I do III) 

28.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp. 
28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp. 
28.3. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie Ustawy Pzp. 
28.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
28.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub środka 
równoważnego, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
28.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 Ustawy 
Pzp.  
28.7.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie 
drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
28.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
28.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 26.7. SIWZ i 26.8. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
28.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
28.11. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy Pzp. 

29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (dot. Zadań od I do III) 

29.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą mailową. 
29.2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz informacje 
faksem lub drogą mailową, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksów do 
kontaktu z Zamawiającym: (32) 733-87-87, Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: sekretariat@palac.art.pl 

30. Podwykonawstwo (dot. Zadań od I do III) 

30.1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim: 
30.1.1. zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym na wykonanie zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ ) zakres 
prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, analogicznie 
w przypadku podwykonawców na zasobach których Wykonawca polega na podstawie Art. 22 a ust. 1 Ustawy Pzp. 
30.1.2. w przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie odpowiadał jak za 
własne. 
30.2. Zgodnie z art. 36 a ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia.  
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31. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu (dot. Zadań od I do III) 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 
 

32. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ 
 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów:  
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1/I, 1/II, 1/III Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

2 Załącznik nr 2/I, 2/II, 2/III Formularz ofertowy  

3 Załącznik Nr 3/I, 3/II, 3/III Wykaz dostaw 

4 Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

5 Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

7 Załącznik nr 6 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

8 Załącznik nr 7/… Wzór umowy dla Zadań od I do III 
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ZAŁĄCZNIK NR 2/I do SIWZ 
Dot. Zadanie I 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców  
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
adres……….............................................................................................................................................................................. 
NIP.............................................................................................REGON................................................................................. 
telefon.................................................... email.......................................................faks.................................................... 
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:  

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie I. Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem i 3 letnią aktualizacją 

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w projekcie umowy  
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz 
warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 
2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 1/I do SIWZ po 
ostatecznych cenach zadeklarowanych poniżej: 
 

Lp. Nazwa 
Model / symbol producenta 

oferowanego przez 
Wykonawcę sprzętu 

Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto w PLN 
Wartość brutto 

w PLN (poz. 5 x 6) 

1 2 4 5 6 7 

1 
Wielofunkcyjna zapora 
sieciowa UTM 

 1   

2 3 – letnia aktualizacja   1   

3 Szkolenie pracowników   1   

RAZEM  
 
3. W cenie ofertowej zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Deklaruję w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 26 SIWZ (proszę zaznaczyć X odpowiedni wariant stanowiący 

podstawę oceny brak deklaracji skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.)  
 

 Deklaruję okres gwarancji 36 m-cy  

 Deklaruję okres gwarancji 48 m-cy  

 Deklaruję okres gwarancji 60 m-cy 

 
5. Oświadczam, że wszystkie elementy dostarczanego sprzętu będą fabrycznie nowe (nieużywane), w tym nie były 

przedmiotem wystaw i prezentacji, wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) 
i prawnych oraz będą pierwszego gatunku i będą spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe 
odnośnie tego typu urządzeń. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy sprzęt nie spełni warunków odbioru, Zamawiający jest uprawniony do 
odmowy jego odbioru do czasu dostarczenia przeze mnie sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i wymaganiami SIWZ. 
Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają mnie.  

7. Akceptuję termin płatności 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 

przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie 

zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
10. Oświadczam, że:  

 - wykonam zadanie siłami własnymi  
 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: 

  * niepotrzebne skreślić 
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Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

   

 
W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp: 
 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

 
 
 
 
 
 
 

..........................................         ................................................. 
     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  

w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za składanie 
nieprawdziwych zeznań. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2/II do SIWZ 
Dot. Zadanie II 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców  
................................................................................................................................................................................................. 

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

adres……….............................................................................................................................................................................. 

NIP.............................................................................................REGON................................................................................. 

telefon.................................................... email.......................................................faks.................................................... 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:  
 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie II Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem peryferiami 

 
zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w projekcie umowy  
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz 
warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 
2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 1/II do SIWZ po 
ostatecznych cenach zadeklarowanych poniżej: 
 

Lp. Nazwa 
Model / symbol producenta 

oferowanego przez Wykonawcę 
sprzętu 

Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto w PLN 

Wartość brutto 
w PLN  

(poz. 5 x 6) 
1 2 4 5 6 7 

1. Komputer PC 1   9   

2.  Komputer PC 2   3   

3. Stacja robocza PC 1  1   

4.  Stacja robocza PC 2  4   

5. Komputer notebook  18   

6. 
Komputer notebook 
mobilny/do prezentacji   8   

7. Komputer hybrydowy  1   

8. 
Rozbudowa zasobów 
serwera HP Prowiant DL 
380p G8 

 1   

9.  
Rozbudowa zasobów 
macierzy Synology 
RS3614RPxs 

 4   

10. 
Rozszerzenie posiadanej 
licencji na oprogramowanie 
antywirusowe  

 1   

11. 
Subskrypcja pakietu 
programów graficznych  

 3   
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12. 
Subskrypcja programu do 
edycji video 

 1   

13. Program do edycji video  1   

14. Program graficzny  2   

15. Tablet graficzny   8   

16. Telefon VOIP 1  1   

17. Telefon VOIP 2  4   

18 
Telefon VOIP 
bezprzewodowy 

 2   

19. 
Rozbudowa sieci 
bezprzewodowej – 
urządzenia Access Point 

 3   

20. 
Urządzenie wielofunkcyjne 
monochromatyczne A4 

 1   

21. 
Drukarka laserowa 
monochromatyczna A4 

 1   

22. 
Wielkoformatowa drukarka 
kolorowa 

 1   

23. 
Zewnętrzny dysk twardy 
przenośny  

 4   

24. 
Zewnętrzny dysk twardy 
stacjonarny  

 1   

25. Karta pamięci SD  3   

26. Przedłużacz kabla USB  10   

27. Replikator portów  3   

28. Pendrive  5   

29. Myszka   15   

30. Klawiatura   10   

31. Zewnętrzny czytnik kart   3   
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32. Listwa zasilająca  15   

RAZEM 
 

 
3. W cenie ofertowej zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Deklaruję w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 26 SIWZ (proszę zaznaczyć X odpowiedni wariant stanowiący 

podstawę oceny brak deklaracji skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.)  
 

 Deklaruję okres gwarancji 36 m-cy 

 Deklaruję okres gwarancji 48 m-cy  

 Deklaruję okres gwarancji 60 m-cy  

 
 Deklaruję ”Energooszczędny zasilacz o sprawności min.90% 

przy obciążeniu 20%, 50%, 100% posiadający możliwość 
sterowania zewnętrznych urządzeń o mocy do 2 kW, dla 
oferowanych komputerów i stacji roboczych” 

 Deklaruję inny zasilacz  

 
 Deklaruję „Stacja robocza z obsługą minimum 2 kart PCIe o 

pełnej wysokości oraz możliwość zamontowania do 7 
dysków twardych wewnątrz obudowy” 

 Deklaruję inną stację roboczą  

 
 Deklaruję „Konstrukcja obudowy pozwalająca na otwieranie, 

demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych i dysków 
twardych bez konieczności użycia narzędzi, posiadająca port 
LPT oraz zamontowany fabrycznie zamek obudowy nie 
wystający poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony, 
umożliwiający zamknięcie obudowy na klucz dla 
oferowanych komputerów i stacji roboczych” 

 Deklaruję inną konstrukcję obudowy  

 
5. Oświadczam, że wszystkie elementy dostarczanego sprzętu będą fabrycznie nowe (nieużywane), w tym nie były 

przedmiotem wystaw i prezentacji, wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) 
i prawnych oraz będą być pierwszego gatunku i będą spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe 
odnośnie tego typu urządzeń. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy sprzęt nie spełni warunków odbioru, Zamawiający jest uprawniony do 
odmowy jego odbioru do czasu dostarczenia przeze mnie sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i wymaganiami SIWZ. 
Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają mnie.  

7. Akceptuję termin płatności 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 

przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie 

zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
10. Oświadczam, że  

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 
następujących towarów :........................................................................................................................................................ 

/należy wskazać produkty/. 
Wartość towaru powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to................................ zł. Netto 
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Uwaga !!! 
W przypadku nie zaznaczenia żadnego oświadczenia Zamawiający przyjmuję, iż Wykonawca oświadcza, że do 
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego nie dochodzi. 

11. Oświadczam, że:  
 - wykonam zadanie siłami własnymi  
 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: 

  * niepotrzebne skreślić 
 

Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

   

 
W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp: 
 
 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

 
 
 
 
 
 

..........................................         ................................................. 
     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  

w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za składanie 
nieprawdziwych zeznań. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2/III do SIWZ 
Dot. Zadanie III 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców  
................................................................................................................................................................................................... 

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

adres………................................................................................................................................................................................ 

NIP.............................................................................................REGON................................................................................. 

telefon.................................................... email...........................................................faks.................................................... 

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:  
 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie III Sprzętu multimedialnego 

 
zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w projekcie umowy  
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz 
warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 
2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 1/III do SIWZ po 
ostatecznych cenach zadeklarowanych poniżej: 
 

Lp. Nazwa 
Model / symbol producenta 

oferowanego przez Wykonawcę 
sprzętu 

Ilość Cena jednostkowa 
brutto w PLN 

Wartość brutto 
w PLN  

(poz. 5 x 6) 
1 2 4 5 6 7 

1. Monitor prezentacyjny   1   

2. Obiektyw ultra szerokokątny  1   

3. Projektor szerokokątny   1   

4. Projektor 1  1   

5. Projektor 2  3   

6. Przenośny ekran ramowy  1   

7. Przenośny ekran rozwijany 1  2   

8. Przenośny ekran rozwijany 2  4   

9. Stolik prezentacyjny  6   

10. Kabel HDMI  6   

11. Aparat fotograficzny 1  1   
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12. Aparat fotograficzny 2  1   

13. Statyw Video   1   

14. Statyw foto  1   

15. Aktowa szafka metalowa   3   

RAZEM  

 
3. W cenie ofertowej zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Deklaruję w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 26 SIWZ (proszę zaznaczyć X odpowiedni wariant stanowiący 

podstawę oceny, oraz wpisać ilość dni, brak deklaracji skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 
Ustawy Pzp.): 

 

 Deklaruję okres gwarancji 36 m-cy 

 Deklaruję okres gwarancji 48 m-cy 

 Deklaruję okres gwarancji 60 m-cy 

 
Zadanie wykonam w terminie ………… dni od daty podpisania umowy (nie dłużej niż 21 dni od dnia podpisania umowy). 
 
Uwagi:  

1. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 26. SIWZ. 
2. Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych.  
3. Brak deklaracji terminu w pkt 4 Formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 

pkt 2 Ustawy Pzp.  
 
5. Oświadczam, że wszystkie elementy dostarczanego sprzętu będą fabrycznie nowe (nieużywane), w tym nie były 

przedmiotem wystaw i prezentacji, wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) 
i prawnych oraz będą pierwszego gatunku i będą spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe 
odnośnie tego typu urządzeń. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy sprzęt nie spełni warunków odbioru, Zamawiający jest uprawniony do 
odmowy jego odbioru do czasu dostarczenia przeze mnie sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą i wymaganiami SIWZ. 
Wszelkie koszty z tego tytułu obciążają mnie. 

7. Akceptuję termin płatności 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 

przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.  
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie 

zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
10. Oświadczam, że: 

 - wykonam zadanie siłami własnymi  
 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: 

 
  * niepotrzebne skreślić 
 
 

Lp. Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 
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W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp.: 
 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................         ................................................. 
     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  

w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego za składanie 
nieprawdziwych zeznań  
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ZAŁĄCZNIK nr 3/I do SIWZ 
Dot. Zadanie I 

 
 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
NAZWA ZADANIA: 
Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie I. Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem i 3 letnią aktualizacją 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Daty wykonania 
zamówienia 

/rozpoczęcie –
zakończenie 
(dd/mm/rrrr) 

Podmiot, na rzecz którego została 
wykonana dostawa 

Wartość zamówienia 

1.     

2.     

 
 
 
 

..........................................        ................................................. 
     Data        Podpis i pieczątka osób wskazanych  

w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 
składanie nieprawdziwych zeznań 
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ZAŁĄCZNIK nr 3/II do SIWZ 
Dot. Zadanie II 

 
 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
NAZWA ZADANIA: 
Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie II Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami  
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Daty wykonania 
zamówienia 

/rozpoczęcie –
zakończenie 
(dd/mm/rrrr) 

Podmiot, na rzecz którego została 
wykonana dostawa 

Wartość zamówienia 

1.     

2.     

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

     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  
w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 
składanie nieprawdziwych zeznań 
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ZAŁĄCZNIK nr 3/III do SIWZ 
Dot. Zadanie III 

 
 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
NAZWA ZADANIA: 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: 
Zadanie III Sprzętu multimedialnego 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Daty wykonania 
zamówienia 

/rozpoczęcie –
zakończenie 
(dd/mm/rrrr) 

Podmiot, na rzecz którego została 
wykonana dostawa 

Wartość zamówienia 

1.     

2.     

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

     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  
w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 
składanie nieprawdziwych zeznań 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
NAZWA ZADANIA: 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia 
Zadanie I: Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3 letnią aktualizacją  

Zadanie II: Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami  
Zadanie III: Sprzętu multimedialnego w  

 
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp.* 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-2, 4-8 Ustawy 

Pzp.* 
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. Ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...................................................................................................................... 

4. Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  
w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
*- niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 
składanie nieprawdziwych zeznań 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 

NAZWA ZADANIA: 
Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia 

Zadanie I: Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3 letnią aktualizacją  

Zadanie II: Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami  

Zadanie III: Sprzętu multimedialnego  

 

 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2) Ustawy Pzp określone 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
 
 
 
..............................................       ………..…................................................. 

     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  
w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za 
składanie nieprawdziwych zeznań 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy) 
............................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej* 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  
 

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia 

Zadanie I: Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3 letnią aktualizacją  

Zadanie II: Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami  

Zadanie III: Sprzętu multimedialnego  

 

zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp1:  
 
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy 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, ze zmianami). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

...   

 
 
 
 

..............................................       ………..…................................................. 
     Data        Podpis i pieczątka osób wskazanych  

w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. 

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

     Data         Podpis i pieczątka osób wskazanych  
w dokumencie upoważniającym do  
występowania w obrocie prawnym  

lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
* Niepotrzebne skreślić - wypełnić pkt 1 albo pkt 2 

                                                 
1 Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Projekt umowy Załącznik Nr 7/……… do SIWZ 
Dot. Zadania …………. 

 

UMOWA 
zawarta dnia ………………..w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej /41-300/, Plac Wolności 1, NIP 629-001-58-16 
reprezentowanym przez: Małgorzatę Majewską – Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………...................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części Wykonawcą  
 
Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015r. 
poz. 2164 z późn. zm.) na „Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….zgodnego z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zwana dalej „przedmiotem umowy”. Sprzęt musi być 
zgodny z parametrami określonymi w Specyfikacji technicznej sprzętu - zał. nr 1 do umowy. 

2. Wszystkie elementy sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad fizycznych (w tym 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać 
wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac 
Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, własnym transportem oraz do wniesienia sprzętu w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do …………………………….. dni od daty zawarcia umowy.  
2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości 1% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ……… zł brutto 
(słownie: ……………. brutto) w tym kwota netto ………………zł. podatek VAT w wysokości …….% płatne przelewem na 
konto Wykonawcy określone na fakturze w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez obie Strony „Protokół 
zdawczo-odbiorczy” z wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy. 

4. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się za 
zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Wykonawca jest płatnikiem VAT, NIP: …...................................... i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 
6. Zamawiający jest płatnikiem VAT, NIP:629-001-58-16 i jest uprawniony do przyjmowania faktur VAT. 

§ 4 

1.  Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru 
przedmiotu Umowy.  
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2. W ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, przedstawiciel 
Zamawiającego potwierdzi, czy przedmiot umowy został wykonany należycie, to jest zgodnie z umową poprzez 
podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym stwierdza się zgodność producenta i modelu z ofertą, 
brak zewnętrznych uszkodzeń i wad, kompletność przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia wad Zamawiający 
sporządza „Protokół z odmowy odbioru przedmiotu umowy”, w którym wskaże przyczynę odmowy odbioru oraz 
termin do usunięcia wad.  

3. Po usunięciu wszystkich wad przez Wykonawcę i ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru przedmiotu 
umowy, przedstawiciel Zamawiającego - w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru 
przedmiotu umowy - potwierdzi wykonanie przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu zdawczo – 
odbiorczego, w którym stwierdza się zgodność producenta i modelu z ofertą, brak zewnętrznych uszkodzeń 
i wad, kompletność przedmiotu umowy. Postanowienie § 4 ust. 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych sprzętu ze Specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do 
umowy) po podpisaniu „Protokołu zdawczo-odbiorczego” a w czasie trwania gwarancji na poszczególne 
elementy sprzętu Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego sprzętu na nowy sprzęt zgodny 
z parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji technicznej. 

§ 5 

1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………… miesięcy 
liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego (bez wad i usterek). 

2. Usterki i wady, które ujawnią się w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia usterek lub wad, a w razie niedotrzymania tego terminu – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wady elementów przedmiotu umowy będą zgłaszane listownie, telefonicznie, faxem lub e-mailem pod numer 
telefonu i adres podane przez Wykonawcę. 

4. Usługi serwisowe świadczone będą w siedzibie Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-
300 Dąbrowa Górnicza lub sprzęt będzie zabierany z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 
a. w przypadku naprawy sprzętu - o okres wykonywania naprawy; 
b. w przypadku wymiany podzespołów – okres gwarancji na wymienioną część rozpoczyna się na nowo; 
c. w przypadku dokonania wymiany sprzętu - okres gwarancji na wymienione urządzenie biegnie od nowa. 

6. Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu na wolny od wad 
w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy. 

7. Na czas naprawy sprzętu – w okresie gwarancji – dłuższy niż 3 dni robocze liczone od daty zgłoszenia 
wady/usterki, Wykonawca zapewni na swój koszt na żądanie Zamawiającego sprzęt zastępczy – 
o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany i umożliwi Zamawiającemu korzystanie z niego do 
momentu zwrotu naprawianego sprzętu. 

8. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne dostarczone 
wraz z urządzeniami. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, dotyczące gwarancji, zmieniają w tym zakresie mniej 
korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 
koszt dojazdu, odbioru oraz zwrotu naprawianego sprzętu. 

§ 6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i udzielenie wszelkich 

wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz wydanie posiadanych przez siebie dokumentów 
dotyczących przedmiotu umowy, w szczególności gwarancji, 

b. dokonywanie napraw gwarancyjnych, 

§ 7 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
b. dokonanie odbioru końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru, przedmiotu umowy na warunkach, 

o których mowa w § 4 niniejszej umowy, 
c. odebranie od Wykonawcy kompletu dokumentów oraz gwarancji i instrukcji obsługi,  
d. terminowa zapłata za przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. 
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§ 8 

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności 
w terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, 
z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 9 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:  
1. wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, 
2. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, stosownie do postanowień art. 145 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawca nie będzie się wywiązywał z jej postanowień poprzez brak realizacji przedmiotu umowy lub 
realizację przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami; w takim wypadku Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust. 1. 

§ 10 

1. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zaoferowanego sprzętu - na 
równoważny, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ, w przypadku gdy nastąpi wycofanie 
danego modelu z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji; zmiany te nie będą powodować wzrostu cen 
jednostkowych sprzętu. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Strony poinformują się niezwłocznie o ich 
zaistnieniu. 

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
obie Strony. 

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem 
Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. 

§ 11 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone 
powyżej kary umowne oraz odszkodowania, na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

§ 12 

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

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 


