


I. Postanowienia ogólne. 
1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń 

warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakimi podporządkowane jest niniejsze zamówienie 

oraz wymagania określone przez Zamawiającego.   

2. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich 

informacji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia. Oferta winna być 

sporządzona w języku polskim i formie pisemnej – pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być 

pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku 

procedury przetargowej.  

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu  

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
II. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 

90-505 Łódź 

Tel./fax. 42 637-37-63 / 42 636-92-26 

Strona internetowa: www.moratex.eu 

E-mail: itb@moratex.eu 

Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. 

poz. 1579) . 

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

- określenie ustawa Pzp dotyczy Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) ; 
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- określenie rozporządzenie PRM dotyczy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; 

- określenie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu 

komputerowego dla potrzeb ITB „MORATEX”: 

Część 1 Dostawa rozwiązania do backupu serwerów ITB „MORATEX” 

Część 2 Dostawa oprogramowania do projektowania CAD/CAM, modelowania 3D i 

projektowania graficznego. 

Część 3 Dostawa sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Część 1 

48823000-3 - Serwery plików  

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania  

48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego  

48620000-0 - Systemy operacyjne  

48219300-9 - Pakiety oprogramowania administracyjnego  

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej  

Część 2 

48320000-7 - Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania  

48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo 

(CAD)  

48323000-8 - Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)  

48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego  

 

Część 3 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych 

(PC)  

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów  

30214000-2 - Stacje robocze  



30231300-0 - Monitory ekranowe  

30234100-9 - Dysk magnetyczny  

30234600-4 - Pamięć flash  

30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)  

30237400-3 - Akcesoria do wprowadzania danych  

38652100-1 - Projektory 

 

5.Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 

1) Klauzule środowiskowe: 

a. Sprzęt komputerowy musi spełniać szereg kryteriów środowiskowych dotyczących 

efektywności energetycznej, wykorzystania substancji szkodliwych i emisji hałasu, które 

oparte są na oznaczeniach CE lub równoważnych, 

b. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sprzętem komputerowym deklaracji 

zgodności CE dla zaoferowanego modelu komputera, akceptowana jest również 

dokumentacja alternatywna. 

2) Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i 

gotowy do pracy, wyprodukowany w 2017r., chyba że w opisie przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do SIWZ) zapisano inaczej 

V. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia wynosi do 14 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy oraz spełniający warunki, o 

których mowa w art. 22 ustawy i określone w pkt. 2 poniżej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 

zakresie. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 

zakresie. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym 

zakresie. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły ,,spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do 

oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że 

Wykonawca spełnia ww. warunki. 



5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 łączącego go z nim 

stosunków prawnych. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 13-22 i ust. 5. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

11. 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. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, 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 innymi podmiotami lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa 

w ust. 1.    

13. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 

z 2016 roku poz. 176); 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku – Kodeks karny; 

c. skarbowe, 

d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 



komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2, 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów, 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub rażącego niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez  Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

9) wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji miedzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

10) wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2015 roku, poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 roku poz. 437 i 544),  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 

12) wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, 

1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VII Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

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 roku – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2016 roku poz. 1574 

ze 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 majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 roku poz. 2171 ze zm.), 

 

VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału  w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 



1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) do oferty: 

 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

2) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania  z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia. 

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII pkt 

1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa 

w rozdz. VIII pkt 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących tych 

podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.     

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast składa dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości.   

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.  

8. 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. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się. 



9. 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. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

11. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Wykonawca, który podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i pkt.14 oraz 16-20 lub ust. 5 Prawa 

zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie art. 24 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 1 niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

   

IX Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10 c – 10 e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) dla których 

Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego tj. Instytut Technologii 

Bezpieczeństwa „MORATEX”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź, Sekretariat 



4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: itb@moratex.eu, a faksem na nr 42 636 

92 26. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania 

ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w rozdz. XI  pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść 

pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.   

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Anna Niewiadoma  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i 

osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w 

niniejszym rozdziale Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oznacza to, że 

Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 

szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.    

 

X Wymagania dotyczące wadium.   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 



3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczy ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.    

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, co uniemożliwiłoby 

jej samoistną dekompletację, oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy przygotować tak, by zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert.   

11. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.     

12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11 powyżej. 

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 

musi potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.    

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

z postępowania, 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 roku o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 570). 

15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Informacje te zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.     

16. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń   

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie 



przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

17. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

18. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

19. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

(Dz.U. z 2016, poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

23. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

24. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XIII pkt. 1 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

25. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.     

26. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

27. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: 

 

 

 

 



Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

ul. M.Skłodowskiej – Curie 3 

90-505 Łódź 

 

Dostawa sprzętu komputerowego  i oprogramowania na potrzeby Instytutu Technologii 

Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi 

(oznaczenie sprawy:……………………………) 

Nie otwierać przed dniem ……..……… (wpisać datę otwarcia ofert) godz. 12:15 

i opatrzeć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

28. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8  w związku z art. 96 ust. 3  ustawy Prawo 

zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i 

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

29. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

30. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2005 roku (sygn. 

III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

31. Zamawiający informuje,  że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, 

iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

32. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana koperta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

33. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 

wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofanych nie będą otwierane. 



34. Do przeliczenia PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania. 

35. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w rozdz. IX niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.   

36. Na ofertę składają się: 

1. Formularz oferty (wzór, załącznik nr 2), 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (wzór, załącznik nr 3), 

3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, dodatkowo wskazuje w załączniku nr 2- 

formularz ofertowy, w pozycji „INNE INFORMACJE WYKONAWCY” adres 

internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, na których są dostępne 

w/w oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej. 

 

XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Miejsce składania ofert: 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, ul. M.Skłodowskiej – Curie 3 ,  

90- 505 Łódź, Sekretariat, piętro I, 

2) Termin składania ofert: do dnia 13.11.2017 r. do godz. 12:00 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) Miejsce otwarcia ofert: 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, ul. M.Skłodowskiej – Curie 3 ,  

90- 505 Łódź, Sala konferencyjna, piętro I 

2) Termin otwarcia ofert: w dniu 13.11.2017 r. o godz. 12:15 

 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 



7. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inna niż cenę napisana cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.moratex.eu , 

informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.    

9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

XIV Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne 

dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniając inne opłaty i 

podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów nie będzie stanowić podstawy 

do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o 

przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje (zasada zaokrąglania – poniżej 

5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).    

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  

w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert.  Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XV Waluta zamówienia. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich (PLN). 

 



XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego. 

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach:  

1) Łączna cena oferty brutto, 

2) Termin realizacji dostawy. 

 

3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

1) Kryterium: ,,Łączna cena oferty brutto” 

a. znaczenie kryterium (C) – 80% 

b. opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Łączna cena oferty brutto”: 

C= (Cmin / Co)) x 80 pkt. 

gdzie:   

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Łączna cena oferty 

brutto” 

Cmin - cena najtańszej oferty  

Co – cena oferty badanej 

Maksymalną liczbę punktów w kryterium ,,Łączna cena oferty brutto”, otrzyma oferta z 
najniższą ceną brutto.   
 
2) Kryterium: „Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy. 
Podany termin nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 
a. znaczenie kryterium (T) – 20% 
b. opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Termin realizacji dostawy od dnia podpisania 
umowy” 
T= (Tmin / To)) x 20 pkt 
T – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Termin realizacji 
dostawy od dnia podpisania umowy 
Tmin – najkrótszy termin realizacji dostawy wynikający ze złożonych ofert 
To – termin realizacji dostawy badanej oferty  
 
Termin należy podać w dniach. 
W przypadku podania wyższej wartości niż 14 dni oferta będzie odrzucona jako niezgodna z 
SIWZ. 
 
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów 

C – punkty uzyskane w kryterium ,, Łączna cena oferty brutto” 

T – punkty uzyskane w kryterium ,,Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy” 

5. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 



6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, oraz w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych).    

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

XVII. Poprawa treści ofert.  

1. Zamawiający poprawi w tekście ofert. 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 

2. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

o poprawkach w ofercie. 

 

XVIII. Odrzucenie oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:   

1. Jest niezgodna z ustawą , 

2. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 

3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 

8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą, 

9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

10. Oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

11. Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

12. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XIX. Zawiadomienia o dokonanym wyborze. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 



złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) Unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 

Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1, ppkt 1 i ppkt 5-7, na stronie 

internetowej. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg  wzoru Zamawiającego.  

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 



XXIII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) Określenie warunków udziału w postępowaniu, 

2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) Odrzucenie oferty odwołującego, 

4) Opis przedmiotu zamówienia, 

5) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł  zapoznać się z treścią odwołania 

przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w 

terminie 10 dni -  jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuję, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,  do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła  się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. 

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej strony. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

11. Każdemu Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. 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 Prawo zamówień publicznych. 



 

 XXIV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

Część 1 Dostawa rozwiązania do backupu serwerów ITB „MORATEX” 

Część 2 Dostawa oprogramowania do projektowania CAD/CAM, modelowania 3D i 

projektowania graficznego. 

Część 3 Dostawa sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych 

 

XXV.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 

XXVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 lub  

art. 134 ust. 6 pkt 3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa powyżej. 

XXVII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim musza odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

XXVIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Adres poczty elektronicznej: itb@moratex.eu 

Strona internetowa: www.moratex.eu 

XXIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych. 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich (PLN). 

XXX. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 

XXXI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXXII. W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 

29 ust. 3a, określenie w szczególności: 

1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji  z tytułu niespełnienia tych 

wymagań. 

3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w tym zakresie. 

XXXIII. W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wymagania,  o których mowa w art. 

29 ust. 4, określenie w szczególności: 

Zamawiający odstępuje od opisu wymagań w tym zakresie. 

XXXIV. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 

36a ust. 2. 
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Zamawiający nie zamierza wykazywać obowiązku osobistego wykonywania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia.   

XXXV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 

2. 

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 

XXXVI. Liczbę części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, 

które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku 

wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę 

lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy 

 

XXXVII. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający będzie żądał wskazania przez 

Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

XXXVIII Niżej wymienione załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowią jej treść: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty, 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, wstępnie potwierdzającego, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy, 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 



 

 

 

 

 

  


