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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe
tel. 261 885 555, faks 261 885 589
strona internetowa www.wil.waw.pl
NIP 524 030 70 48
REGON 010099060

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
stanowiący o wyłączeniu spod stosowania ww. ustawy „dostaw lub usług służących do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez
zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów
badań lub rozwoju;”, oraz wewnętrzny regulamin WIŁ pt.: Regulamin w sprawie udzielania zamówień
w Wojskowym Instytucie Łączności z dziedziny nauki, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, nr referencyjny: 5/2019/DN.
2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów
składających się na niniejsze Warunki przetargu. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią
Warunków oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania
Warunków przetargu bez podania przyczyn.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących i skanujących dla
Wojskowego Instytutu Łączności.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery niezależne części:
1) Część I – zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
2) Część II – zakup i dostawa stacji do tworzenia oprogramowania i badania mechanizmów
cyberbezpieczeństwa elementów systemu MTSŁB,
3) Część III – zakup i dostawa urządzeń drukujących i skanujących,
4) Część IV – zakup i dostawa switcha wraz z akcesoriami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2, 2a, 2b i 2c do
Warunków przetargu.
4. Przedmiot zamówienia musi:
1) Część I i II:
a) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać
wymagane atesty, certyfikaty i homologacje,
b) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe
określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie
normy,
c) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi
i jakościowymi.
d) posiadać autoryzację producenta oprogramowania na udzielanie licencji,
e) oświadczyć, iż oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dostępne jest
w legalnym kanale dystrybucji,
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f)

posiadać wszelkie niezbędne prawa autorskie do realizacji przedmiotu umowy – bez
żadnych ograniczeń na rzecz osób trzecich, a wykonanie przez niego przedmiotu
zamówienia nie narusza praw osób trzecich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.
zm.),

g) oferować oprogramowanie działające zgodnie z założeniami producenta
h) oprogramowanie musi być dostarczone w wersjach nieograniczonych czasowo, w
wersjach umożliwiających przenoszenie oprogramowania między stanowiskami.
Niedopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązań „chmurowych” rozliczanych w formie
abonamentowej.
2) Część III:
a) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać
wymagane atesty, certyfikaty i homologacje,
b) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe
określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie
normy,
c) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi
i jakościowymi,
d) materiały eksploatacyjne do drukarek winne być wyprodukowane nie wcześniej niż 6
miesięcy przed datą dostawy, z ważnym terminem przydatności do użycia wynoszącym
nie mniej niż 12 miesięcy.
e) opakowania materiałów eksploatacyjnych muszą umożliwiać pełną identyfikację
materiału, tzn. powinna na nich być widoczna ilość, symbol materiału, typ drukarki, data
produkcji, czytelny zakres temperatur przechowywania – oraz zabezpieczenie w postaci
hologramu,
f)

Wykonawca udzieli wsparcia technicznego świadczonego przez serwis producenta lub
autoryzowany serwis na okres min. 12 miesięcy,

g) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego
sprzętu dla co najmniej 3 osób. Szkolenie powinno być zrealizowane na dostarczonym
sprzęcie do siedziby Zamawiającego.
3) Część IV:
a) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać
wymagane atesty, certyfikaty i homologacje,
b) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe
określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie
normy,
c) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi
i jakościowymi.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego,
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność
i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia,

z

warunkami

technicznymi

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia,
rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego
zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do
Warunków przetargu.
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IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga jednorazowej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy.

V.

MOŻLIWOŚĆ POWIERZENIA CZĘŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom (pkt 1 Załącznika nr 1 do Warunków przetargu).
2. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI.

nie

zwalnia

Wykonawcy

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu.

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu.

3.

posiadania odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonywania
zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu.

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wraz
z ofertą:


oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualnego na
dzień składania ofert z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do Warunków przetargu;

2. Zamawiający wymaga również załączenia do oferty odpisu z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy Wykonawca w Oświadczeniu wykonawcy wskaże rejestr
lub centralna ewidencję i informację o działalności gospodarczej, Zamawiający samodzielnie
pobierze dokument.
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3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy załącza do
oferty odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji podwykonawcy.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty wspólnej
Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. a wszelkie informacje
i korespondencję kierowaną przez Zamawiającego do pełnomocnika, uważa się za skierowaną do
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.
5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia:
1) Dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy/kosztorys ofertowy, oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa pełnomocnik Wykonawców, w imieniu
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych
przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany, jako
jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków
i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
3) Dokumenty dotyczące własnej firmy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia we własnym imieniu.
4) Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą
być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania tych Wykonawców, z wyłączeniem oświadczeń, o których mowa w § 14
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126)
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający, dopuszcza również poświadczanie za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających
ofertę wspólną zarówno przez lidera - pełnomocnika do reprezentowania wykonawców na
podstawie stosownego umocowania w tym zakresie. Lider - pełnomocnik, chcąc właściwie
poświadczyć dokumenty partnera za zgodność z oryginałem, powinien posiadać umocowanie do
działania w imieniu partnera, w tym także do uwierzytelniania składanych w jego imieniu
dokumentów.
6. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną w art. 366
Kodeksu cywilnego.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 tiret 2, 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, 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. W przypadku wątpliwości, co
do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
1) pisemnie na adres:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22 A
05-130 Zegrze Południowe
2) droga elektroniczną: kancelaria@wil.waw.pl
3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do jednostki organizacyjnej o wyjaśnienie warunków
przetargu. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana drogą elektroniczną musi
niezwłocznie zostać potwierdzona pisemnie.
4. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego przetargu, organizator niezwłocznie zamieści treść
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępnione są Warunki przetargu, bez ujawniania
źródła zapytania. Nie udziela się odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły na mniej niż 3 dni
roboczych przed terminem złożenia ofert.
5. Zapytanie może wpłynąć na zmianę Warunków przetargu — Zamawiający zastrzega sobie
możliwość modyfikacji Warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w celu uwzględnienia przez Wykonawców zmian w warunkach postępowania.
7. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z p. Ewą Wieczorek.
IX.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena – 100%
Wartość punktowa oferty wg kryterium ceny obliczana będzie przy pomocy wzoru:

C=(

Nco
)  100 pkt  100 %
Cob

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszych Warunkach przetargu,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia (w tym min. opłaty celne, koszt dostawy urządzeń do siedziby
Zamawiającego) oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie wyliczenia ceny, oraz podać wysokość procentową zawartego podatku VAT.
4. Stawkę VAT należy określić według obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień
złożenia oferty.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, rozliczenia dokonywane będą
z ich pełnomocnikiem.
6. W przypadku rozliczenia w walutach obcych kraju Wykonawcy składającego ofertę, Zamawiający dla
porównania cen ofert przeliczy walutę obcą według kursu sprzedaży waluty ogłoszonego w „Tabeli
kursów kupna i sprzedaży walut obcych” Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert
zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyc.html oraz
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uwzględni w cenie należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz należne cło, które stanowią koszt
Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy w przetargu została złożona tylko jedna oferta odpowiadająca treści warunków
przetargu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w oparciu o treść
złożonej oferty.
X.

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oferty składa się w formie pisemnej na adres Zamawiającego, tj. Wojskowy Instytut Łączności,
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe, Kancelaria jawna.
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.02.2019 r. o godz. 10.00.
3. Na ofertę składają się:
1)

Formularz oferty (wzór Załącznik nr 1 do Warunków przetargu). Załącznik należy wypełnić
we wszystkich wymaganych (pustych) miejscach,

2)

Formularz techniczno cenowy (wzór Załącznik nr 2 i/lub 2a i/lub 2b i/lub 2c do Warunków
przetargu),

3)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór Załącznik
nr 3 do Warunków przetargu),

4)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

5)

KRS lub CEIDG.

4. Sposób przygotowania ofert:
1)

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej lub alternatywnej.

2)

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty te
występujące wspólnie.

3)

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Warunków przetargu oraz dołączyć wymagane dokumenty.

4)

Oferta powinna przedstawiać cenę wraz z zaproponowanymi warunkami płatności.

5)

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej adresem
Wykonawcy, z napisem: „Oferta w przetargu na zakup i dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń
drukujących i skanujących dla Wojskowego Instytutu Łączności, Nr referencyjny
5/2019/DN".

6)

Cena obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do których
poniesienia zobowiązana będzie jednostka organizacyjna, w tym należne cła
i podatki.

7)

Cenę oferty należy określić w wysokości
(z podatkiem od towarów i usług VAT).

8)

Ofertę należy sporządzić na piśmie w języku polskim.

9)

Oferta musi być podpisana przez
i zaciągania zobowiązań w jej imieniu.

10)

Strony oferty powinny być ponumerowane. Dokumenty załączone do oferty stanowią jej
integralną część i muszą być czytelnie oznaczone.

11)

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu jej otwarcia.

12)

Wykonawca może być reprezentowany przez pełnomocnika, posiadającego stosowne
pełnomocnictwa.

13)

W przypadku, gdy do przetargu została złożona tylko jedna oferta odpowiadająca
odpowiednio treści warunków przetargu, wówczas w celu ustalenia postanowień umowy KP
może przeprowadzić negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty.

osoby

netto

oraz

uprawnione

podać

wartość

do reprezentowania

brutto

firmy
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14)

W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności podyktowanych niezwłocznym nabyciem
przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie została złożona żadna oferta lub gdy cena
złożonej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas w celu ustalenia postanowień umowy
KP przeprowadza negocjacje z wybranym jednym Wykonawcą.

15)

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niepodlegających ujawnieniu
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych,

16)

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca może zastrzec
wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej
w Zegrzu Południowym, w sali nr 101, w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10.30.

22A

2) Każde otwarcie ofert jest jawne dla uczestników. Podczas otwierania kopert
z ofertami, Zamawiający podaje imię, nazwisko, nazwę, adres Wykonawcy oraz informacje
dotyczące ceny oferty oraz inne informacje mające wpływ na ocenę oferty ze względu na
przyjęte kryteria oceny.
3) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
4) Oceny ofert dokona komisja przetargowa, wyznaczona przez Zamawiającego.
5) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wymogom
określonym w Warunkach przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o wyniku przetargu.
6. Ocena oferty:
1) Niedopuszczenie Wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
następuje, gdy:
a) Wykonawca nie dopełnił wymagań określonych w Warunkach przetargu;
b) Oferta:


nie odpowiada treści warunków przetargu, do których spełnienia Zamawiający
zobowiązał Wykonawców;



złożona została przez Wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę
w danym postępowaniu;



zawiera zastrzeżenie zmiany lub możliwość jej uzupełnienia;



jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;



złożył ją Wykonawca,
i dokumentów;



oferta została złożona w formie innej niż pisemna;



oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy;



Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;



wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
jeżeli żądano wadium.

który

nie

przedłożył

wymaganych

oświadczeń

2) O wyniku przetargu Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich uczestników
postępowania. Powiadomienia dokonuje się w formie pisemnej.
XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium.
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XII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o ściśle określony,
dodatkowy czas. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli jest wymagane).

XIII. ZASADY UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2)

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;

4)

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

5)

nie można uzgodnić wszystkich postanowień umowy;

6)

postępowanie może być nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz zamieszcza stosowną informację na swojej stronie internetowej.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę zawierającą, co
najmniej:
1) Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację
zamówienia.
2) Określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy.
3) Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji.
XV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWARTEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Warunków
przetargu, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.
2. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie:
1)

zmiany terminu wykonania umowy w przypadku działania siły wyższej lub z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego;
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2)

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących
wysokości stawki VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy
wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;

3)

innych istotnych postanowień umowy gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą
przepisów prawa powszechnego;

4)

w przypadku zmiany parametrów jakościowo – technicznych przedmiotu zamówienia –
w przypadku gdy zmiany te będą neutralne albo korzystne dla zamawiającego,

5)

w przypadku wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji
(której nie można było przewidzieć) zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia bądź jego elementów pod warunkiem, ze Wykonawca dostarczy przedmiot
zamówienia o parametrach technicznych nie gorszych niż te, które zostały wskazane
w ofercie oraz pod warunkiem, że cena przedmiotu zamówienia o nowych parametrach nie
ulegnie zwiększeniu.

Zmiana postanowień umowy może prowadzić do m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenia (całości zamówienia oraz cen jednostkowych), terminu realizacji, poniesienia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, wynikających w szczególności z konieczności
zakupu innego, nieplanowanego asortymentu niezbędnego do wykorzystania przedmiotu
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obydwu stron
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
XVI. INNE POSTANOWIENIA
1.

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
a w szczególności dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach
dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach
składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp. Przetwarzanie danych osobowych przez
Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem
danych
osobowych
jest
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe;

Wojskowy

Instytut

Łączności,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Łączności jest Pani Maria
Jolanta Jurkowska, tel. 261 885 700, j.jurkowska@wil.waw.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących
i skanujących dla Wojskowego Instytutu Łączności, prowadzonym w trybie przetargu na
podstawie wewnętrznego regulaminu WIŁ;
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

osoby

lub

podmioty,

którym

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) uczestniczącemu w procedurze przysługuje:


na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
uczestniczącego w procedurze;
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);



na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) uczestniczącemu w procedurze nie przysługuje:


w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;



prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Podpisy:
Przewodniczący

Krzysztof Łysek

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

Sekretarz

Ewa Wieczorek

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

Członkowie:

Robert Wicik

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

Krzysztof Sokołowski

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

Robert Goniacz

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

Mateusz Kustra

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

Edyta Janulewicz

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

Katarzyna Juras

....................................
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Załącznik nr 1 do Warunków przetargu
Pieczęć adresowa Wykonawcy
............................................

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ..........................................................................................................................................,
Siedziba: .......................................................................................................................................,
(nazwa i siedziba Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie należy wymienić
wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika)

Nr telefonu/faksu: ...........................................................................................................................,
Internet: http:// ...............................................................................................................................,
e-mail: ...................................................... @................................................................................,
REGON ..........................................................; NIP ......................................................................,
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:

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

Zamawiający:
Wojskowy Instytut Łączności
ul. Warszawska 22A
05-130 Zegrze Południowe
W związku z postępowaniem prowadzonym na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących i skanujących dla
Wojskowego Instytutu Łączności", nr referencyjny 5/2019/DN
Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
Część I:
netto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” – Załącznik nr 2 do Warunków
przetargu.
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Oświadczamy, że:


dostawę zrealizujmy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;



na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego
odbioru,



termin płatności wynosi ….. (minimum 21 dni) dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT;

Część II:
netto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” – Załącznik nr 2a do Warunków
przetargu.
Oświadczamy, że:


dostawę zrealizujmy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;



na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy:





poz. 1 - 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru,



poz. 2 – 28 – 48 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru,

termin płatności wynosi ….. (minimum 21 dni) dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT;

Część III:
netto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” – Załącznik nr 2b do Warunków
przetargu.
Oświadczamy, że:


dostawę zrealizujmy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;



na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego
odbioru,



zapewnimy usługi wsparcia technicznego przez okres co najmniej 12 miesięcy;



termin płatności wynosi ….. (minimum 21 dni) dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT;
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Część IV:
netto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:
brutto: .......................... zł
(słownie złotych: .......................................................................................................................)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” – Załącznik nr 2c do Warunków
przetargu.
Oświadczamy, że:


dostawę zrealizujmy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;



na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego
odbioru,



termin płatności wynosi ….. (minimum 21 dni) dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT;

Ponadto oświadczamy:
1. do powyższego zamówienia zaangażujemy / nie zaangażujemy* podwykonawców do realizacji części
zamówienia, zakres powierzonych prac (jeśli dotyczy):……………………………………………..…………
(w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części
zamówienia podwykonawcom)

2. zapoznaliśmy się z Warunkami przetargu wraz z załącznikami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania
zamówienia;
3. załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert
(odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kodeksu karnego i art. 297 kodeksu karnego);
4. kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt
urządzeń i ich konfiguracji, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, serwisu, wsparcia
technicznego oraz należne cła i podatki;
5. zawarty w Warunkach przetargu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. oświadczamy, że wypełniliśmy jako Wykonawca obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu;
7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert;
8. wyżej wskazany numer faksu i e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących
postępowania;
*)niepotrzebne skreślić
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Do oferty załączam następujące dokumenty:
1) ....................................................................................
2) ....................................................................................
3) ....................................................................................

..................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Warunków przetargu
Formularz techniczno-cenowy
Część I – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

L.p.

Przedmiot zamówienia

j.m.

ilość

Parametry techniczne
przedmiotu zamówienia
oferowanego przez
Wykonawcę

1

2

3

4

5

1

Laptop MSI GV62 i7-8750H/16GB/480+1TB/Win10X
GTX1060 IPS

szt.

1

2

Dysk twardy wewnętrzny (HDD), poj. min. 512 gb;
cache 32 mb; interfejs: SATA III; prędkość obrotowa
7200 obr./mon.

szt.

1

3

Dysk SSD Samsung 970 Evo M2 500 GB NVMe
3400MB/s

szt.

1

4

Adapter SSD NVMe NGFF M.2 PCI-E 3.0 x 16 key.M

szt.

1

5

Lindy 43143 Rozdzielacz (hub) 4-portowy USB 3.0

szt.

1

6

Laptop 15,6” Dell Inspiron 7570-3704. Minimalne
wymagania: pamięć RAM 8GB, Dysk SSD 256 GB,
Windows 10

szt.

3

7

Głośniki komputerowe Genius SP-HF800A

szt.

1

8

Dysk twardy HDD Seagate BarraCuda 1TB 6 Gb/s
ST1000DM010

szt.

1

9

Kieszeń na dysk twardy HDD 3,5” SATA III Icy Box IB166SSK-B

szt.

1

szt.

4

szt.

1

10
11

Pamięć RAM DDR4 HyperX Predator, DDR4, 8GB,
3333 MHz, CL16 (HX433C16PB3/8)
Switch biurkowy zarządzany z funkcją port mirroring –
8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s TP-LINK Smart L2
TL-SG3210

Cena netto

Wartość netto
(ogółem)
(kol. 4 x kol. 6)

Wartość brutto
(ogółem)
(kol. 7 + VAT)

6

7

8
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12

Komputer PC zmontowany:
 procesor Intel I7-7700
 płyta główna
 ram 16GB
 dysk SSD 500 GB w kieszeni
 obudowa + zasilacz
 klawiatura Logitech
 mysz optyczna, bezprzewodowa Logitech
 napęd DVD RW
 Windows 10 Pro
 monitor ACER 32” 16x9

szt.

2

13

Microsoft Office 2016 dla małych firm – wersja
pudełkowa

szt.

1

14

Dysk twardy HDD 4 TB, SATA, wewnętrzny

szt.

1

15

Sprint Layount 6.0 – oprogramowanie na CD ROM

szt.

1

16

sPlan 7.0 – oprogramowanie na CD ROM

szt.

1

17

Nagrywarka DVD Asus USB zewnętrzna

szt.

1

18

Laptop ASUS ZenBook UX430UA-GV283
14/i5/8GB/256GB Windows 10 Pro

szt.

1

19

Monitor Philips 328P6AUBREB

szt.

1

20

Mysz bezprzewodowa Rapoo 7200P, 5G, czarna

szt.

1

szt.

1

szt.

1

21

22

Zestaw komputerowy z procesorem Intel i7, 16GB
RAM, Dyski: min. 240 GB SSD + 1TB HDD,
napęd/nagrywarka DVD, Windows 10 Professional,
klawiatura i mysz Logitech, monitor 16x9 min. 29”, ups
min. 600W
Zestaw komputerowy z procesorem Intel i7, płyta
główna pod kartę graficzną Radon (bez karty graficznej
R9 370) 16 GB RAM, Dysk: 2TB HDD, dysk HDD
wyjmowany, napęd/nagrywarka DVD, Windows 10
Professional, klawiatura i mysz Logitech, monitor 16x9
min. 29”, UPS min. 600W
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23

Microsoft Office 2016 Professional dla firm

szt.

2

24

Listwa zasilająca z wyłącznikiem, 8 gniazd z
uziemieniem, kabel 3 metry, automatyczny bezpiecznik
np. Acar s8

szt.

2

25

Programator MEMprog2 firmy ELNEC

szt.

1

RAZEM:
(suma wierszy od 1 do 25 odpowiednio dla kolumny)

.....................................
(miejscowość, data)

x

x

.......................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2a do Warunków przetargu
Formularz techniczno-cenowy
Część II – Zakup i dostawa stacji do tworzenia oprogramowania i badania mechanizmów cyberbezpieczeństwa elementów systemu MTSŁB

L.p.
1

Przedmiot zamówienia

j.m.

ilość

Parametry techniczne
przedmiotu zamówienia
oferowanego przez
Wykonawcę

2

5

3

4

1

Stacja robocza Pro WS-706 V9 [M002]
[SRV-INZ-KTR-146]
Specyfikacja z rozszerzeniami:
Procesor: 2 x Intel Xeon Procesor E5-2630 v4 (25
Cache, 2.20 GHz) 10 core
Płyta główna: Asus Z10PA-D8
Dyski twarde: 250GB SSD, 1TB HDD
Pamięć: DDR4-2400 32 GB ECC
Karta graficzna: nVidia Quadro P2000
Napęd DVD
Układ szyfrowania TPM
Zasilacz: 600 W be quiet! POWER ZONE 650W
Chłodzenie procesorów
Obudowa: Tower
Gwarancja 3 lata
System Windows 10 Pro for Workstation

szt.

1

2

Karta MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G OC
GDDR6 256bit HDMI/DP/USB-C

szt.

2

3

Pamięć RAM - DDR4 DIMM, taktowanie: min.
2133MHz, pojemność 16GB (DDR4 Kingstone
HX242C12PB3/16)

szt.

2

4

Karta sieciowa INTEL I350-T2V2

szt.

2

5

Router Mikrotik RB4011 UiS

szt.

1

Cena netto

Wartość netto
(ogółem)
(kol. 4 x kol. 6)

Wartość brutto
(ogółem)
(kol. 7 + VAT)

6

7

8
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6

7

8

9

Moduł SFP+ (10Gbit) światłowodowy 2xLC jedno
modowy 1310nm 2Km
Laptop Lenovo ThinkPad P52 (procesor Xeon)
Procesor: Intel Xeon E 2176M
Pamięć RAM: 32 GB ECC DDR4
Dysk SSD: M.2 1 TB PCIe NVMe
Karta graficzna: nVidia Quadro P2000
Matryca: 15,6’’ FullHD, 1920x1080, matowa
Wbudowany czytnik SmartCard
Wbudowany układ TPM
System operacyjny: Windows 10 Pro
Gwarancja 48 miesięcy On-Site
Laptop Lenovo ThinkPad P52 (procesor Intel i7)
Procesor: Intel i7-8850H 2,6 GHz
Pamięć RAM: 32 GB DDR4
Dysk SSD: M.2 1 TB PCIe NVMe
Karta graficzna: nVidia Quadro P3200 – 6144 MB
VRReady
Matryca: 15,6’’ FullHD, 1920x1080, matowa
Wbudowany czytnik SmartCard
Wbudowany układ TPM
Gwarancja 48 miesięcy On-Site
System operacyjny: Windows 10 Pro
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6 20KHR46XPB
OS: Windows 10 Professional
Intel Core i7 8550U
Ekran: 14'', 2560 x 1440 pikseli WQHD
Pamięć RAM
16 GB DDR3
Dysk twardy: 1 TB SSD
Standard WLAN: ac/a/b/g/n
Modem WWAN (3G lub LTE)
Złącze HDMI
Złącze USB 3.0
Wbudowany układ TPM

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

1

10

Logitech Wireless Keyboard K270, czarna Konstrukcja:
wodoodporna, pełnowymiarowa

szt.

1

11

Monitor NEC MultiSync EA271U BK

szt.

3
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12

Zestaw słuchawkowy ze złączem 3,5 mm i obsługą
wielu urządzeń

szt.

2

H111 Stereo Headset
13

Mysz przewodowa SteelSeries Rival 310

szt.

1

14

Stacja/replikator Lenovo Thunderbolt 3 230W Dock
EU 40AN0230EU

szt.

2

15

Przełącznik KVM "UHDN-4P" z 4 portami USB i HDMI
4K ULTRA HD

szt.

1

16

Dysk SSD Samsung 970 Pro MZ-V7P1T0BW M.2
2280 1TB PCIe NVMe

szt.

4

szt.

2

szt.

2

17

18

Kabel Unitek HDMI 2.0m
Y-C138/Y-C138M
Kabel miniJack Unitek 1.5m
Y-C922ABK

19

Kabel USB-B Unitek 2.0m czarny Y-C4001GBK

szt.

2

20

Dysk SSD z szyfrowaniem sprzętowym AES 256
Crucial MX500 500GB SATA3 (CT500MX500SSD1)

szt.

8

21

Dysk zewnętrzny SEAGATE 2TB Backup Plus Slim
2,5" USB 3.0 czarny STDR2000200

szt.

3

22

Dysk z szyfrowaniem DataLocker (IronKey) H300
Encrypted External Hard Drive 2,5'' 1TB USB 3.0

szt.

1
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23

Kingston 256GB DataTraveler 100 G3

szt.

3

24

Środowisko programistyczne IDE dla języka Python
„PyCharm”, producent JetBrains, licencja na pierwszy i
drugi rok użytkowania

szt.

1

25

Oprogramowanie Synergy 1 Pro

szt.

1

26

Środowisko programistyczne Visual Studio
Professional Sub MSDN LicSAPk OLP NL Gov (2letnia subskrypcja MSDN) z możliwością upgrade do
wersji VS Pro 2019

szt.

6

27

Visio Pro 2019 OLP NL Gov

szt.

4

28

Office ProPlus 2019 OLP NL Gov

szt.

6

RAZEM:
(suma wierszy od 1 do 28 odpowiednio dla kolumny)

.....................................
(miejscowość, data)

szt.

6

.......................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2b do Warunków przetargu
Formularz techniczno-cenowy
Część III – Zakup i dostawa urządzeń drukujących i skanujących

L.p.

Przedmiot zamówienia

j.m.

ilość

Parametry techniczne
przedmiotu zamówienia
oferowanego przez
Wykonawcę

1

2

3

4

5

1

Drukarka 3D z podwójnym ekstruderem
Raise 3D Pro2 z dołączonym oprogramowaniem
IdeaMaker

szt.

1

2

Skaner 3D ręczny w ukompletowaniu: skaner, stolik
obrotowy, statyw, oprogramowanie
SHINING EinScan PRO Industrial Pack

szt.

1

3

Filament PLA 1.75 mm, 0.75 kg

szt.

2

4

Filament ABS 1.75 mm, 0.75 kg

szt.

2

5

Filament podporowy PVA 1.75 mm, 0.5 kg

szt.

2

6

Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC363DN

szt.

1

7

Komplet 4 tonerów do Canon i-Sensys LBP613Cdw

szt.

1

8

Drukarka kolorowa A4, laser, OKI C332

szt.

1

Cena netto

Wartość netto
(ogółem)
(kol. 4 x kol. 6)

Wartość brutto
(ogółem)
(kol. 7 + VAT)

6

7

8
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9

Drukarka kolorowa A4, laser, ze skanerem, OKI
MC363

szt.

RAZEM:
(suma wierszy od 1 do 9 odpowiednio dla kolumny)

.....................................
(miejscowość, data)

1

x

x

.......................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2c do Warunków przetargu
Formularz techniczno-cenowy
Część IV – Zakup i dostawa switcha przemysłowego wraz z akcesoriami

L.p.

Przedmiot zamówienia

j.m.

ilość

Parametry techniczne
przedmiotu zamówienia
oferowanego przez
Wykonawcę

2

3

4

5

6

szt.

1

szt.

4

szt.

4

x

x

1

1
2
3
4
5

Switch przemysłowy zarządzalny z funkcją port
mirroring – 8 portów 100/1000X SFP oraz 2 porty
10/100/1000T. PLANET IGS-10080MFT
Wkładka SFP 100 BASE-FX – 1310 nm, 20 km, LC,
single mode PLANET MFB-F20
Wkładka SFP 1000BASE-LX 1310nm, 10 km, LC,
single mode PLANET MGB-LX

Wkładka SFP z gniazdem RJ45 10/100/1000 OPTON
szt.
CDR125G-RJ45-10-1000
Oryginalny adapter SFP 100 BASE-FX do testera
Ether10.Genius. Kod produktu: AT.100FX. SFP Albedo
szt.
Telecom
RAZEM:
(suma wierszy od 1 do 5 odpowiednio dla kolumny)

.....................................
(miejscowość, data)

Cena netto

Wartość netto
(ogółem)
(kol. 4 x kol. 6)

Wartość brutto
(ogółem)
(kol. 7 + VAT)

7

8

4
2

.......................................................................
(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do Warunków przetargu

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących
i skanujących dla Wojskowego Instytutu Łączności”, nr referencyjny 5/2019/DN, prowadzonego przez
Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Południowym, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

Zamawiającego

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

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

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę

redakcyjną

dokumentu,

w

której

określono

warunki

udziału

w

postępowaniu),

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………..

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do Warunków przetargu
UMOWA NR ..............
(PROJEKT DLA WSZYSTKICH CZEŚCI )

W dniu

pomiędzy:

WOJSKOWYM
INSTYTUTEM
ŁĄCZNOŚCI,
z
siedzibą
w
Zegrzu
Południowym
(05-130),
ul. Warszawska 22A, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160194, NIP 524030-70-48, NIP EU PL5240307048, REGON 010099060, BDO 000012279, reprezentowanym przez:
..........................................................................................
zwanym w treści umowy Zamawiającym,
a
..........................................................................................
[Zamawiający i Wykonawca wspólnie będą zwani także „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”]
została zawarta umowa następującej treści:
W wyniku przeprowadzonego postępowania (znak sprawy: 5/2019/DN) na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
zawarto umowę o następującej treści:
§1
(Część I i II)
1. Przedmiotem umowy jest ……………….. (odpowiednio dla Części) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2. Przedmiot umowy musi:
1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane
atesty, certyfikaty i homologacje,
2) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone
w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
3) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
4) posiadać autoryzację producenta oprogramowania na udzielanie licencji,
5) oświadczyć, iż oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dostępne jest w legalnym kanale
dystrybucji,
6) posiadać wszelkie niezbędne prawa autorskie do realizacji przedmiotu umowy – bez żadnych
ograniczeń na rzecz osób trzecich, a wykonanie przez niego przedmiotu zamówienia nie narusza
praw osób trzecich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.),
7) oferować oprogramowanie działające zgodnie z założeniami producenta,
8) oprogramowanie musi być dostarczone w wersjach nieograniczonych czasowo, w wersjach
umożliwiających przenoszenie oprogramowania między stanowiskami. Niedopuszczalne jest
zaoferowanie rozwiązań „chmurowych” rozliczanych w formie abonamentowej.
(Część III)
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa urządzeń drukujących i skanujących zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
2. Przedmiot umowy musi:
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1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane
atesty, certyfikaty i homologacje,
2) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone
w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
3) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi,
4) materiały eksploatacyjne do drukarek winne być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
datą dostawy, z ważnym terminem przydatności do użycia wynoszącym nie mniej niż 12 miesięcy.
5) opakowania materiałów eksploatacyjnych muszą umożliwiać pełną identyfikację materiału, tzn.
powinna na nich być widoczna ilość, symbol materiału, typ drukarki, data produkcji, czytelny zakres
temperatur przechowywania – oraz zabezpieczenie w postaci hologramu,
6) Wykonawca udzieli wsparcia technicznego świadczonego
autoryzowany serwis na okres min. 12 miesięcy,

przez

serwis

producenta

lub

7) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu dla
co najmniej 3 osób. Szkolenie powinno być zrealizowane na dostarczonym sprzęcie do siedziby
Zamawiającego.
(Część IV)
1.

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa switcha wraz z akcesoriami zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszej umowy – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2. Przedmiot umowy musi:
1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane
atesty, certyfikaty i homologacje,
2) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone
w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
3) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
§2
Zamawiający wymaga jednorazowej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy.
§3
1. Przyjęcie przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, dokonanego
przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego i przy udziale Wykonawcy.
2. W protokole zdawczo-odbiorczym komisja potwierdzi, że przedmiot umowy pod względem ilościowym
i jakościowym odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT, jeżeli nie będzie zawierał jakichkolwiek zastrzeżeń.
§4
1. Całkowitą cenę dostawy określa się na kwotę netto: ..................... zł (słownie złotych: ............................ )
+ podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje kwotę brutto: …………… zł (słownie
złotych:……………………).
2. Należność za przedmiot umowy zostanie ustalona wg cen jednostkowych, określonych
w Załączniku nr 1 do umowy i uregulowana w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy, w terminie do ….. dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin uważa się za dochowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi do ostatniego dnia
terminu płatności.
3. Wpłatę należnej kwoty Zamawiający dokona w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze.
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4. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
w Legionowie otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 524-030-70-48.
5. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
w ................ otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ............................ i jest czynnym podatnikiem
VAT.
§5
1. Dostarczony przedmiot umowy zostanie potwierdzony:
1) Ze strony Zamawiającego:
a) pod względem ilościowym przez p. ……. tel. ………….., e-mail: …………….;
b) pod względem techniczno - jakościowym przez p. ……. tel. ……., e-mail: …….;
2) Ze strony Wykonawcy: p. .................... tel. ............................., e-mail: …………..
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści umowy, wymaga jednak pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną:
1)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% ceny
umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1.

2)

za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, określonej
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
3. Ustalenia zawarte w ust. 1 nie ograniczają dochodzenia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę
roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki w przypadku przekroczenia terminu płatności faktury.
§7
(Część I, III i IV)
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy producent udziela dłuższej
gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.
(Część II)
1.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia:


poz. 1 - 36 miesięcy liczonej od daty jego odbioru,



poz. 2 – 28 – 48 miesięcy liczonej od daty jego odbioru,

W przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji, Wykonawca przejmie te prawa.
(Część I, II i III)
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie
zamówienia. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:

3.

1)

stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osób trzecich,

2)

ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma
właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo dostarczono go w stanie niekompletnym
lub uszkodzonym.

Wykonawca korzysta z uprawnień gwarancyjnych z tym, że Wykonawca w okresie gwarancji wymienia
na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego dostarczony wadliwy przedmiot umowy na wolny od
wad.
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4.

Termin wymiany, o której mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 7 dni licząc od dnia wezwania
Wykonawcy przez Zamawiającego, dokonanego w formie pisemnej, telefonicznej, pocztą elektroniczną
lub faksem.

5.

W przypadku konieczności sprowadzenia przedmiotu umowy lub jego części z zagranicy istnieje
możliwość wydłużenia terminu wymiany jednak nie dłużej niż 30 dni, po uprzedniej pisemnej akceptacji
Zamawiającego.

6.

Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 3, dostarczy wymieniony przedmiot umowy
w miejsce i o czasie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Wszelkie wymiany powinny być dokonywane w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, jeżeli
umożliwia to rodzaj niesprawności i technologia naprawy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwie działającego dostarczonego
przedmiotu umowy.

9.

W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający złoży niezwłocznie
reklamację u Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na złożoną reklamację, najpóźniej
w ciągu 7 dni od jej złożenia, a po bezskutecznym upływie terminu, reklamacja uważana będzie za
uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
11. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest niezgodny z wymaganiami, Wykonawca
niezwłocznie odbierze przedmiot umowy i poniesie koszty z tym związane.
12. Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy nie zwalnia go od odpowiedzialności z tytułu
szkody, jaką poniósł Zamawiający w związku z otrzymaniem przedmiotu umowy niespełniającego
wymagań lub przekazanego po terminie określonym w § 2.
§8
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

wymagają

pisemnej

zgody

obydwu

Stron

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Strony dokonują rozliczenia zrealizowanej części dostawy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie:
1) zmiany
terminu
wykonania
umowy
w
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

przypadku

działania

siły

wyższej

lub

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących wysokości stawki
VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze
zmienionymi przepisami;
3) innych istotnych postanowień umowy gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów
prawa powszechnego;
4) w przypadku zmiany parametrów jakościowo – technicznych przedmiotu zamówienia –
w przypadku gdy zmiany te będą neutralne albo korzystne dla zamawiającego,
5) w przypadku wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji (której nie
można było przewidzieć) zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego
elementów
pod
warunkiem,
ze
Wykonawca
dostarczy
przedmiot
zamówienia
o parametrach technicznych nie gorszych niż te, które zostały wskazane w ofercie oraz pod
warunkiem, że cena przedmiotu zamówienia o nowych parametrach nie ulegnie zwiększeniu.
Zmiana postanowień umowy może prowadzić do m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenia (całości zamówienia oraz cen jednostkowych), terminu realizacji, poniesienia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, wynikających w szczególności z konieczności zakupu
innego, nieplanowanego asortymentu niezbędnego do wykorzystania przedmiotu zamówienia zgodnie
z przeznaczeniem.
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§9
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców
lub
1.

Wykonawca oświadcza, że zleci podwykonawcy .............................................................. (nazwa
podwykonawcy) następujące dostawy: ................................................................ .

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części
przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej
odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

3.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali
wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba, że Wykonawca
uzyska od Zamawiającego.
§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia bez pisemnej zgody Zamawiającego przysługujących
z niniejszej umowy wierzytelności, jak również do nieobciążania jej zastawem.
§ 11
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać orzecznictwu właściwego ze względu
na siedzibę Zamawiającego sądu gospodarczego.
§ 12
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

2.

Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy poinformował pisemnie każdą osobę,
której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako
dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
w zakresie określonym przepisami o ochronie danych osobowych.

3.

Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub
współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż
wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób,
poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym przepisami o ochronie danych osobowych.

4.

Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych osoby działającej lub współdziałającej w imieniu
Zamawiającego jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie
umowy. Kategorie danych dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści Umowy lub zostaną
przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) w odniesieniu do informacji
niejawnych wiążących się z realizacją przedmiotu umowy.

6.

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

7.

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy

PODPIS I PIECZĘĆ
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
L.p.

Przedmiot umowy

j.m.

ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto
(ogółem)

Wartość brutto
(ogółem)

1

2

3

4

5

6

7

1

…..

szt.

(…) …..

szt.

x

RAZEM:
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