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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

( SIWZ ) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ  

I KARTOGRAFICZNEJ  

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 

www.bip.podgik-poznan.pl 

tel. (61) 8410-540, faks (61) 8410-629 

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego w rozumieniu art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). Wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, 

licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.podgik-poznan.pl/


2 

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (maksymalnie 3 części). 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Wadium nie jest wymagane. 

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wybrany 

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest podać nazwy 

podwykonawców ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich prac.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Wykonawców o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy. 

9. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie (za 

pośrednictwem poczty lub osobiście). Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w 

dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem pod warunkiem niezwłocznego 

ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny 

być kierowane na adres e-mail: julita.zimna@podgik.powiat.poznan.pl, faks numer 61 

8410629. 

10.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

11. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w 

załączonym do niniejszej SIWZ projekcie.  

    12. Zamawiający wymaga, by: 

      - zaoferowany przedmiot zamówienia w zakresie części: I i II posiadał minimalny okres 

gwarancji ustalony przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ odrębnie dla każdej części 

zamówienia. Wykonawca ma możliwość zaproponować w ofercie okres gwarancji ponad 

wymagany minimalny okres gwarancji.  

- maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia w zakresie 

części III wyniósł 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Faktyczny termin 

zależeć będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu dostawy oprogramowań. 

 

II.    OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji 

na program antywirusowy oraz fabrycznie nowych urządzeń w niżej wskazanym zakresie: 

Część I zamówienia –1. Drukarka format A3 -1 szt.  

                                   2. Drukarka format A4 – 1 szt. 

(kod CPV 30232110-8) 

 

Część II  zamówienia – Sprzęt komputerowy, podzespoły i okablowania sieciowe 
1. Dysk SSD 2,5”- 20 szt,    

2. Zasilacz uniwersalny – 1 szt. 

3. Patchcord światłowodowy jednomodowy – 2 szt. 

4.   Konwerter światłowodowy – 2 szt. 
        (kod CPV 32582000-6, 30237280-5, 32562300-3, 32522000-8) 

 

Część III zamówienia -  licencje na połączenia do serwerów Microsoft, odnowienie licencji na 

program antywirusowy 
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      (kod CPV – 48000000-8) 

            

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja ilościowo-jakościowa) zawarty został w załączniku 

nr 1 do niniejszej SIWZ  

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
 

1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji oraz przedstawić 

ofertę zgodnie z jej wymogami. 

2. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

treści niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – tj. na jedną lub więcej 

części zamówienia (maksymalnie 3 części). 

4. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na 

całość lub wybrane części przedmiotu zamówienia  zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych.  

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i 

wymogami ustawowymi oraz opatrzona pieczątkami imiennymi. 

6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 

7. Ofertę należy umieścić w kopercie: 

           a) zaadresowanej na: 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

z dopiskiem pok. nr 219 

 

         b) posiadającej oznaczenie: 

Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, 

licencji na połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

          „ Nie otwierać przed dniem 22.06.2016 roku, godz. 10 
15 

” 

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

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

OFERTA WSPÓLNA: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

(np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia 

umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z 

treści umowy konsorcjum. 

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

1. Licencje na połączenia do serwera Microsoft (Windows Server 2012) OPEN GOVERNMENT 

CAL DEV – na 30 połączeń 

2. Licencje na połączenia do serwera Microsoft MS SQL GOV CAL DEV – na 10 połączeń 

3. Odnowienie licencji na program antywirusowy: Arcabit Endpoint Security – na 85 końcówek 
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3.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). 

4.Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na  

„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 

UWAGA: 

W przypadku konsorcjum każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie 

dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 i pkt 2 oraz ust.4. W 

odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być on 

udostępniane.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie dla części: I, II  musi być zrealizowane w terminie 14 dni  

      kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2. Zamówienie dla części: III będzie realizowane w terminie do 14 dni 

      kalendarzowych od daty podpisania umowy. Faktyczny termin zależeć będzie od 

      zaproponowanego przez Wykonawcę terminu dostawy licencji. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 

ust. 1ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/ 

nie spełnia. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się 

wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch dostaw, których 

zakres merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.  

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/ 

nie spełnia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia/ 

nie spełnia. 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 

w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. 

warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

            WYKONAWCY  

 

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

art. 22 ust.1 ustawy, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - o treści zgodnej z  

załączonym do SIWZ wzorem, Załącznik nr 3. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  każdy z 

nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

2) Wykaz wykonanych dostaw (w tym minimum dwóch dostaw, których zakres 

merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie - o treści zgodnej z 

załączonym do SIWZ wzorem, Załącznik nr 5. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, oferta musi zawierać 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - o treści zgodnej z załączonym do SIWZ 

wzorem, Załącznik nr 4. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

       2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o     

       działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   

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

       pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  

       ofert. 

       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z  

        nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

      3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  

      przez Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć: 

1) Specyfikację ilościowo -jakościową dla każdej części zamówienia dla której Wykonawca 

ubiega się o udzielenie zamówienia o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem, 

Załącznik nr 1- z wypełnionymi wszystkimi pozycjami. 

   4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w 

       okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, Wykonawca winien  

       złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu  

       ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo  
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       informację o braku przynależności do grupy kapitałowej - o treści zgodnej z  

   załączonym do SIWZ wzorem, Załącznik nr 6. 
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z     

   nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

 

5. Ponadto do oferty Wykonawca winien załączyć: 

1)Wypełniony formularz ofertowy – o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem, 

Załącznik nr 2. 

2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy:  

- ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego  

(np. konsorcjum) o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia 

funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument wystawiony w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.   

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty 

pełnomocnictwa. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ogólnej wartości zamówienia w kwocie  

brutto, oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia dla której Wykonawca ubiega się 

o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 2. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych. 

2.  Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANI SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy  

przekazują pisemnie (za pośrednictwem poczty lub osobiście). Zamawiający dopuszcza    

również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem pod  

warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na:  

   adres e-mail: julita.zimna@podgik.powiat.poznan.pl,  

    faks numer 61 8410629. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści 

SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca 
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dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Zamawiający 

jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także na stronie internetowej pod 

adresem: www.bip.podgik-poznan.pl, bez ujawniania źródła zapytania.  

Pytania Wykonawców muszą być  sformułowane na piśmie i skierowane na adres:   

        Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w   

        Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, z dopiskiem pokój nr 219. 

Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 61-8410-629,  

pocztą elektroniczną: julita.zimna@podgik.powiat.poznan.pl,  

pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłania 

własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 
3.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

- Pan Marcin Palczewski tel. 61-8410-731 (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia) 

od wtorku do piątku w godz.  8.00 – 15.00, w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00. 

- Pani Julita Zimna tel. 61-8410-540 (w sprawach procedury przetargowej) od wtorku do 

piątku w godz.  8.00 – 15.00, w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00. 

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej: 

www.bip.podgik-poznan.pl.  

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ,,ogłoszenia o 

zamówieniu”, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ,,Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia”, przedłużając termin składania ofert zgodnie z treścią art. 12a ustawy. 

6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ,,Ogłoszenia o 

zmianie ogłoszenia”, Zamawiający zamieści informację o zmianie na tablicy informacyjnej w 

swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.podgik-poznan.pl. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu  terminu składania ofert. 
 

X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu  

     ul. Jackowskiego 18, pok. nr 219. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2016r. o godzinie 10.00.  

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.06.2016r. o godzinie 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, sala nr 315. 

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego 

pisemny wniosek. 

 

XI. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych oraz ofert nie 

podlegających odrzuceniu, stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej 

„Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ”. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

A)Dla części: I oraz II 

1) cena - waga 95%, maksymalna liczba punktów: 95, z zastosowaniem poniższego 

wzoru: 

                  

 

http://www.bip.podgik-poznan.pl/
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Kc =  Najniższa cena brutto   x 100  x 95% 

       Badana cena brutto   

gdzie, Kc = kryterium cena  

                                     

2) okres gwarancji – waga 5%, maksymalna liczba punktów: 5, z zastosowaniem 

wzoru: 

                    

 Kg= Okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie ocenianej                              x 100  x 5% 

        Najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) spośród ofert ocenianych 

 

gdzie, Kg = kryterium okresu gwarancji  

Przy czym: 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla: 

 -części I: 24 miesiące 

- części II: 24 miesiące 

 

Maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji dla: 

-części I: 60 miesięcy 

- części II: 60 miesięcy 

 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 

maksymalny (ustalony przez Zamawiającego) możliwy do zaoferowania okres 

gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres maksymalny 

ustalony w niniejszej specyfikacji. 

 

Ocena łączna (O) równa jest sumie wszystkich punktów wg podanych kryteriów, wg 

wzoru: O= Kc + Kg 

 

B)Dla części: III 

1)cena - waga 95%, maksymalna liczba punktów: 95, z zastosowaniem poniższego 

wzoru: 

                 Kc =  Najniższa cena brutto   x 100  x 95% 

       Badana cena brutto   

gdzie, Kc = kryterium cena  

                                     

2)termin realizacji zamówienia – waga 5%, maksymalna liczba punktów: 5, z 

zastosowaniem wzoru: 

                    

 Kt= Termin (w dniach)najkrótszy spośród ofert ocenianych        x 100  x 5% 

                        Termin badanej oferty 

gdzie, Kt= kryterium termin realizacji 

Przy czym: 

Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia wynosi 14 

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W przypadku zaproponowania przez 

Wykonawcę terminu krótszego niż 5 dni Zamawiający przyjmie, że zaoferowany został 

termin 5 dniowy.   

Ocena łączna (O) równa jest sumie wszystkich punktów wg podanych kryteriów, wg 

wzoru: O= Kc + Kt 

                   

3. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się oddzielnie dla każdej części przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
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5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma 

maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ oraz 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o kryteria wyboru. 

8. Zamawiający zawiadomi jednocześnie (niezwłocznie) o wyborze oferty Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, wysyłając pisemną informację, podając nazwę (firmę) albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i  adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający doręczy niezwłocznie 

wybranemu Wykonawcy. 

 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający zawrze odrębną umowę na każdą część przedmiotu zamówienia z 

wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1ustawy. 

4. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców (Art.23 ust.4 ustawy). 

 

XIII. 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. 

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w 

załączonym do niniejszej SIWZ projekcie - o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7. 

2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
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XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja   

      ilościowo- jakościowa –  Załączniki nr 1 

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w     

      oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych -   

      Załącznik nr 3 

                       4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  

                              art. 24 ust. 1ustawy – Załącznik nr 4  

5.  Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat –  

      Załącznik nr 5 

                 6. Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy – Załącznik nr 6 

                     7. Projekt umowy – Załącznik nr 7 

                     8. Aktualna licencja (licencjobiorca: Powiatowy Ośrodek  

                          Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu)       

                          programu Arcabit.  

 

 

Poznań, dnia ....................                                ……….. …………………………                                                                                                                                                                                                                                           

Podpis Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ZAŁĄCZNIK NR 1  do specyfikacji 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA 

 

Część I przedmiotu zamówienia 

1. Drukarki 

 

 

Parametr – 

  Element 
Minimalne wymagania Zamawiającego 

 

Spełnienie 

warunków 

1. Drukarka 1. Format A3 

2. Rozdz 1200 x 1200 dpi 

3. Druk laserowy 

4. Materiał eksploatacyjny do zadruku 

min. 10 000 stron A4 

5. Interfejs Ethernet 10/100/1000 

6. Konstrukcja desktop 

 

 

spełnia / nie spełnia* 

2. Drukarka  1. laserowa kolor 

standard CMYK 

2. emulacje PCL6  i 

PCL5c 

3. konstrukcja desktop 

4. nominalna prędkość 

druku  20 str./min.  

5. rozdzielczość w 

pionie  600 dpi  

6. rozdzielczość w 

poziomie  600 

 

 

 

 

spełnia / nie spełnia* 

Typ, model Wielkość 

zamówienia 

(szt) 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto 

(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 

(zł) 
% Kwota 

(zł) 

 1. Drukarka 

format A3 

………….. 

1      

2. Drukarka  

  format A4 

…………. 

1      

                                                       Razem:     
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dpi  

7. pojemność podajnika 

papieru 250 szt.  

8. zainstalowana pamięć  

512 MB  

9. maks. rozmiar 

nośnika  A4  

10. komunikacja                           

kablowa Ethernet 

11. materiał 

eksploatacyjny 

wystarczający na 

zadruk we wszystkich 

kolorach 2800 stron 

A4 

12. załączone sterowniki 

do Windows 7,8,10 

 

 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 

                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

 lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA 

 

Część II przedmiotu zamówienia 

2. Sprzęt komputerowy, podzespoły i okablowania sieciowe 

 

Parametr – 

     Element 
Minimalne wymagania Zamawiającego 

 

Spełnienie warunków 

1. 1.Dysk SSD 2,5” 

 
Dysk SSD 2,5 cala; 250 GB; SATA II 

spełnia / nie spełnia* 

2. Zasilacz 

uniwersalny 

Zasilacz uniwersalny do laptopów z wymiennymi 

końcówkami. Parametry min. 24V, 45W, sieciowy, 

końcówki do sprzętu HP  

spełnia / nie spełnia* 

3. Patchcord 

światłowodowy 

jednomodowy 

Patchcord światłowodowy jednomodowy, SC/PC-

LC/PC, SM 9/125 (2m), duplex 

spełnia / nie spełnia* 

4. 4. Konwerter 

światłowodowy 

Konwerter światłowodowy SM ze złączem SC/Gigabit, 

fullduplex, Ethernet np.: GT-902s Planet 

spełnia / nie spełnia* 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

                                                                                                    
                                                                  …………………………………………………… 

                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

 lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

Typ, model Wielkość 

zamówienia 

(szt) 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość netto 

(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 

(zł) 
% Kwota 

(zł) 

1.Dysk SSD 2,5”    

 …………….. 

20      

2.  Zasilacz 

uniwersalny 

……………… 

1      

3. Patchcord 

światłowodowy 

jednomodowy  

…………….. 

2      

4.  Konwerter 

światłowodowy 

……………… 

2      

Razem:     
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA 
 

 

Część III przedmiotu zamówienia 

3. Licencje na połączenia do serwerów Microsoft, odnowienie licencji na program antywirusowy 

 

 

 

                                                                                                                 …………………………………………………… 

                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

 lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

Typ, model Wielkość 

zamówienia 

 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

netto (zł) 

Podatek VAT Wartość 

brutto 

(zł) 
% Kwota 

(zł) 

1.Licencje na 

połączenia do 

serwera Microsoft 

(Windows Server 

2012) 

OPEN 

GOVERNMENT 

CAL DEV 

na 30 

połączeń 

     

Licencje na 2. Licencje na 

połączenia do 

serwera Microsoft 

MS SQL GOV 

CAL DEV 

 

MS  

na 10 

połączeń 

     

3 3. Odnowienie 

licencji na program 

antywirusowy: 

Arcabit Endpoint 

Security 

Na 85 

końcówek 

     

                                                               Razem:     
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                                        ZAŁĄCZNIK NR 2  do specyfikacji 

 

                              Formularz ofertowy 

 

                                                                                                                          

                                                     

                                                                         OFERTA NA CZĘŚĆ NR ……………………………………  
                                                                                (wpisać oznaczenie cyfrowe wybranych części zamówienia) 

 

 

                                                               POWIATOWY OŚRODEK  

                                     DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

                                                                  UL.JACKOWSKIEGO18 

                                                             60-509 POZNAŃ 

 

 

                                                                

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drukarek, sprzętu 

komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na połączenia do 

serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy - do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ: 

 

I. a) Oferujemy realizację części I zamówienia za cenę: 

…………zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)  

Słownie wartość brutto zł: ................................................................................................. 

b) Oferujemy dla części I przedmiotu zamówienia okres gwarancji: …….m-cy
 

 

II. a) Oferujemy realizację części II zamówienia za cenę: 

…………zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)  

Słownie wartość brutto zł: ................................................................................................. 

b) Oferujemy dla części II przedmiotu zamówienia okres gwarancji: ……m-cy
 

 

III. a) Oferujemy realizację części III zamówienia za cenę: 

…………zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT)  

Słownie wartość brutto zł: ................................................................................................. 

b) Oferujemy dla części III przedmiotu zamówienia termin realizacji: ……………(w dniach)
 

 

        Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

w/w zamówienia. 

3.  Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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4. Zamówienie dla części: I, II zrealizujemy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy (zapis pkt 4 obowiązuje wykonawców składających ofertę w 

zakresie I lub II). 

5. Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr ...... do nr .......... . 

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od.............do...........stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
*
 

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

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

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art. 297 k.k. ). 

......................................, dn. ..........................                   ..............................................   

                                                                                          ( pieczątka i podpis wykonawcy lub  

                                                                                      upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ) 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Uwaga: 

*  Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem 

 
 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                                 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do specyfikacji                

 

                                                                        

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 

 

Dostawę drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na 

połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy –do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 

 

 Oświadczam,  że spełniam warunki dotyczące:  

 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

     nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   

     zamówienia; 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

……………………, dnia……………….. 

 

 

 

 

 

……………..………………………………………………… 

                                                                                              ( pieczątka i podpis wykonawcy  

                                                                                      lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 4  do specyfikacji         

 

                                                                               

pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Dostawę drukarek, sprzętu komputerowego, podzespołów i okablowań sieciowych, licencji na 

połączenia do serwerów Microsoft, licencji na program antywirusowy – do Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 

 

 

 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

……………………, dnia……………….. 

 

 

 

 

 

……………..………………………………………………… 

                                                                                              ( pieczątka i podpis wykonawcy  

                                                                                      lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5 do specyfikacji 

                                           

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA 

SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

 

 

Lp. 

 

Zamawiający 

( adres + nr 

telefonu ) 

Opis 

zamówienia 
Wartość 

PLN 
 Termin realizacji 

     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

........................, dnia ...................... 

                                                                                       

                    ...................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(pieczątka i podpis wykonawcy  

                                                               lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

Dołączyć posiadane poświadczenia 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 6 

pieczęć Wykonawcy                                                                                            do specyfikacji 

 

 

 

INFORMACJA 

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy 

 

Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy 

kapitałowej / należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:
* 

 
* 

Niepotrzebne skreślić 

         

Lp. Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 

 

 

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

                                                               (pieczątka i podpis wykonawcy  

                                                                            lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

........................, dnia ......................                                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 


