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U N I W E R S Y T E T  W A R S Z A W S K I  
Wydział Chemii 
ul. Pasteura 1 
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SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl 

 
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

na: 
 

„Dostawę systemu audio – video dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy 
ul. Pasteura 1” 
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1. Rozdział I - Instrukcja  

2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 

Rozdział I + Rozdział II - 39 strony (łącznie) 

3. Rozdział III - wzór umowy. 
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Rozdział I – INSTRUKCJA 

art. 1. 

ZAMAWIAJ ĄCY. 

1. Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa NIP: 
525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowany przez Dziekana Wydziału 
Chemii – prof. dr hab. Pawła Kuleszę działającego na podstawie pełnomocnictwa JM 
Rektora UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, na dostawę systemu audio – video dla Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1. 

2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o 
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 
późniejszymi zmianami). 

art. 2. 
INFORMACJE OGÓLNE.  

§ 1. 

Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. 
U.  
z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą, wraz z aktami 
wykonawczymi do tej Ustawy. 

2. Tryb zamówienia publicznego – p r z e t a r g  n i e o g r a n ic z o n y .  

3. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 2. 

Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie, lub 
wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonania 
zamierza powierzyć podwykonawcy. 

Wykonawca określi jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy 
pomocy podwykonawców. 

7. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu 
wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy. 
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art. 3. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

§ 1. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

CPV- 38652120-7 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu audio-
video umożliwiającego prowadzenie multimedialnych wykładów w Auli Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna 
przedstawiona w ust. 3. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami 
minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych 
wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny 
parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne 
danego sprzętu. 

2.1. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia 
w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego 
przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na dzień 
30.06.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego to jest: Wydział 
Chemii ul. Pasteura 1, pokój 140 (parter). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. projektory multimedialne o minimalnych parametrach: – 2 sztuki 

1. technologia projekcji: DLP (3 chip), 

2. rozdzielczość natywna: 1920x1080, 

3. kontrast: 10000:1 

4. jasność: 12000 ANSI lumenów, 

5. złącza wejściowe: 1x5BNC; 1xMini D-sub 15 pin; 1xDisplayPort z 
HDCP; 1x HDBaseT; 1xHDMI z HDCP; 1xBNC; 1x RS232; miejsce na 
wbudowany komputer, 

6. żywotność lampy: co najmniej 20 000 godzin, 

7. gwarancja na lampę: co najmniej 10 000 godzin, 

8. obiektyw: typu zoom, 

9. pobór mocy: nie więcej niż 1400W w trybie pełnej mocy, 

10. waga: nie więcej niż 70 kg, 

11. poziom szumu: nie więcej niż 47 dB w trybie wysokiej jasności, 

12. cechy dodatkowe: symulacja standardu DICOM, 

13. gwarancja na projektor: 5 lat 

14. wymagane oświadczenie producenta, że w sytuacji gdy Wykonawca lub 
Serwisant nie będzie mógł wykonać obowiązków gwarancyjnych 
dotyczących zaoferowanych i dostarczonych w przetargu produktów 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 
gwarancyjnym Ponadto Wykonawca powinien legitymować się 
certyfikatem autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
(wymagane oświadczenie producenta). 

3.2. ekrany sterowane elektrycznie o wymiarach minimalnych 350x220 cm – 2 
sztuki 

3.3. wizualizery o minimalnych parametrach:  - 2 sztuki 
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1. matryca wbudowanej kamery: 3 Mpx 

2. częstotliwość odświeżania – 30 FPS 

3. rozdzielczość: 1920x1080 

4. zoom optyczny: 20x z automatycznym ostrzeniem, 

5. złącza: HDMI; 2xVGA; Composite; RS232; USB A/B 

6. oświetlenie LED: lampy oświetlające + podświetlany pulpit, 

7. pulpit: 210x297mm 

8. gwarancja producenta: 5 lat. 

3.4. Jednostka sterująca systemem wraz z dotykowym ekranem z funkcją tablicy 
interaktywnej będzie obsługiwana przez wykładowcę i wykorzystywana dla 
potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, 
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, 
stacja programistyczna, o minimalnych parametrach: 

1. w ofercie Wykonawca musi podać model, symbol oraz producenta jednostki  

2. procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką, osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 5350 punktów, 

3. pamięć operacyjna RAM: 8GB (1x8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC, 
możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny,  

4. dysk twardy 128GB SATA3 SSD. Możliwość montażu drugiego HDD, 
dopuszcza się montaż za pomocą złącza M.2 (mini karta), 

5. grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 
dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; 
pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 
1,7GB,  

6. minimum 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu 
obudowy. 

7. obudowa - małogabarytowa typu Ultra Small Form Chassis, fabrycznie 
przystosowana do pracy w układzie pionowym [dopuszcza się zastosowanie 
fabrycznego standu] i poziomym, umożliwiająca montaż wewnątrz 
obudowy min. 1 szt. 2,5” HDD. Suma wymiarów obudowy nie może 
przekraczać 42 cm, objętość obudowy maksymalnie 1,5l, maksymalna 
dopuszczana waga 2 kg. Zasilacz o mocy maksymalnej 70W pracujący w 
sieci 230V 50/60Hz prądu. Obudowa w jednostce centralnej musi być 
otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie 
standardowych wkrętów, śrub motylkowych, dopuszcza się natomiast śruby 
radełkowe). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady). Obudowa musi 
posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 
komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie złączy PCI i/lub PCIe, płyty głównej, 
- uszkodzenie kontrolera Video, 
- uszkodzenie dysku twardego, 
- awarię BIOS’u 
- awarię procesora 
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Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 
ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. Potwierdzenie 
kompatybilności jednostki sterującej na daną platformę systemową (wydruk 
ze strony). 

8. zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 
klucza sprzętowego. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem do  zarządzania. Zaimplementowany 
w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 
umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 
funkcjonalność : 

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia 
oferowanego systemu operacyjnego, 

-  test procesora [ min. cache ], 

-  test pamięci, 

-  test dysku twardego 

-  test podłączonych kabli. 

11. sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość 
włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 
poszczególnych komponentów systemu). 

12. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługa BIOS’u wymagana za pomocą 
klawiatury i myszy. 

13. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o:  

• wersji BIOS,  

• nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  

• ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

• taktowaniu zainstalowanych pamięci, 

• czy pamięci działają w trybie single czy dual channel, 

• technologii wykonania pamięci,  

• typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci 
cache L2 i L3,  

• zainstalowanym dysku twardym, 

• zainstalowanym napędzie optycznych, 

• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

• kontrolerze audio, 

• zajętości slotu/ów PCI lub PCIe, 

14. Oferowana jednostka sterująca musi posiadać możliwość: 
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• ustawienia funkcji blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu 
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i 
podtrzymania BIOS), 

• ustawienia funkcji blokowania wejścia do BIOS i dokonywania zmian 
po podaniu hasła innego niż hasło administratora, 

• zdefiniowania kolejności BOOT’owania urządzeń, 
• ręcznego wyłączania/wyłączania pojedynczych urządzeń znajdujących 

się na liście BOOT’owania,  
• ręcznego przełączenia BOOT’owania z trybu Legacy na UEFI i 

odwrotnie, 
• ręcznego ustawienia daty i godziny, 
• włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej, 
• włączenia boot’owania karty sieciowej w trybie PXE dla Legacy i 

UEFI, 
• włączenia boot’owania karty sieciowej z „chmury”, 
• wyłączenia kontrolera SATA, 
• ustawienia kontrolera SATA w trybach: - ATA, - AHCI, - RAID  
• wyłączenia kontrolera mSATA 
• włączenia SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting 

Technology), 
• wyłączenia boot’owania z portów USB, 
• wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty muzycznej, 
• wyłączenia/włączenia wewnętrznego głośnika, 
• ustawienia indywidualnego hasła wewnętrznego dla dysku HDD, hasło 

to ma umożliwi ć odczyt danych tylko na komputerze macierzystym, w 
przypadku próby odczytania danych na innym komputerze 
zabezpieczenie wymusza podanie hasła, 

• ustawienia hasła administratora, hasło nadrzędne nad pozostałymi 
hasłami, 

• ustawienia hasła systemowego (dla użytkownika), pozwala przeglądać 
ustawienia BIOS, ale bez dokonywania zmian oraz pozwala 
użytkownikowi po podaniu hasła zdjęcie blokady z startu systemu 
operacyjnego do pulpitu graficznego, 

• ustawienia Strong Password, opcja wymusza stosowania silnych haseł z 
użyciem przynajmniej jednej wielkiej litery, małej litery i co najmniej 8 
znaków, 

• ustawienia minimalnej i maksymalnej liczby znaków dla hasła 
administratora i hasła systemu, 

• ustawienia hasła, które pozwala na ominięcie hasła systemowego i 
wewnętrznego hasła HDD, 

• ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a pozostałymi 
hasłami, funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy 
próbie zmian w sytuacji, gdy zostało podane inne hasło niż 
administratora, 

• włączenia/wyłączenia zintegrowanego z płytą główną dedykowanego 
układu sprzętowego służącego do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania, 
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• włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy 

• ustawienia czujnika trybie ukrytym, przesyła informacje do 
administratora za pomocą oprogramowania do zarządzania i zapisuje w 
logach  wszystkie próby otwarcia obudowa ale nie informuje 
użytkownika przy uruchomieniu komputera o otwartej obudowie, 

• włączenia/wyłączenia funkcji która blokuje dostęp użytkownikowi do 
ekranów konfiguracyjnych np. RAID, Intel® Management Engine 
podczas uruchamiania komputera za pomocą skrótów klawiszowych, 

• włączenia/wyłączenia funkcji ochrony HDD, 

• ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla 
aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z 
nowymi procesorami, wymagane min. 3 tryby : 

- aktywne wszystkie rdzenie 

- aktywny min. 1 rdzeń 

- aktywne min. 2 rdzenie 

• ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która wprowadza procesor w 
stan najwyższej wydajności ( funkcja związana z architekturą 
procesora, nie dopuszcza się overclokingu ) 

• ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu 
operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności 
energii, 

• ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji identyfikacji ID procesora, 
niektóre systemy operacyjnie nie zakończą instalacji gdy ID procesora 
nie jest większe od trzech, 

• ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji w celu zwiększenia wydajności 
CPOU lub zintegrowanego w procesorze układu graficznego, 

• ręcznego włączenia/wyłączenia HyperThreading 

• bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia 
lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) 

• bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia 
lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O 

• bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  wpisania 
na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta 
sieci, adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu 
otrzymywania adresu IP : albo DHCP albo statyczne IP, 

• wyłączania/włączania portów USB 3.0 w tym:  

- wszystkich portów, 

- w dowolnej konfiguracji (pojedynczo, przód, tył itp.) 

15. Certyfikaty i standardy: 

• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu) 
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• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności 

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg 
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych 
w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych 
dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, 
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z 
normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z 
tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

• jednostka sterująca musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – 
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

16. Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 
klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Gwarancja musi oferować przez cały okres : 
• usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz 

możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy 

• mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji 

• dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny na dobę przez cały 
rok (w języku polskim) 

• dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie 
części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu 
przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 

• szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych 
inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów 
telefonicznych 

• w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać 
problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem 

• w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa 
reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu 
awarii) 

• w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 
– wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu 
realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 

• firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

• serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że 
serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

• wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
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• dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

15. Wymagania dodatkowe: 

• system operacyjny: MS Windows 8 Professional PL - 64Bit (z 
możliwością downgrade-u do Windows 7 Professional PL) lub 
równoważny* – system operacyjny nie wymagający aktywacji 
telefonicznej lub na stronie producenta, preinstalowany, z nośnikiem na 
CD/DVD, możliwość odzyskiwania systemu z nośnika CD/DVD, 

- nośnik CD/DVD ze sterownikami urządzeń dla zaoferowanego systemu 
operacyjnego; 

* System równoważny musi w pełni współpracować z 
wykorzystywanymi przez Zamawiającego usługami MS Active Directory 
oraz WSUS, spełniać wymagania funkcjonalne, tj.: możliwość 
dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu; nieodpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu 
operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny 
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – 
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; internetową 
aktualizację w języku polskim; wbudowaną zaporę internetową (firewall) 
dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola 
do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6; co 
najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, 
komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie 
używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); musi również działać w trybie 
graficznym z elementami 3D, zintegrowaną z interfejsem użytkownika 
interaktywną częścią pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które 
użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem 
hierarchiczny dostęp do systemu, konta; profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

W przypadku zaproponowania systemu równoważnego Wykonawca 
zapewni autoryzowane szkolenie dla pracowników technicznych 
Zamawiającego (helpdesk i administratorzy – 8 osób) w pełnym zakresie 
administrowania. 

• wbudowane porty, złącza i karty rozszerzeń:  

• min. 1 x VGA (wbudowany port na płycie głównej),  

• min. 1 x DisplayPort (wbudowany port na płycie głównej), 

• min. 6 portów USB : 

- min. 2 x USB 3.0 na panelu przednim, 

- min. 4 x USB 3.0 na panelu tylnym, 

• porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.  

• karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
główną, wspierająca obsługę WoL  
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• płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta 
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona 
w minimum: 2 złącza typu M.2, 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB 
DDR3 pamięci RAM, 1 złącze SATA 3.0; 

• klawiatura USB w układzie polski programisty, 

• mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 
1000dpi 

• dołączony nośnik ze sterownikami, 

• opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających 
powtórnemu przetworzeniu. 

• dedykowany przez producenta stand do pracy pionowej 

- Monitor dotykowy 24” z regulacją wysokości oraz możliwością 
zabudowania w blacie, jasność 170 cd/m2; kontrast 550:1; rozdzielczość 
natywna 1920x1080; Złącza video: DVI IN/OUT; Technologia 
rozpoznawania dotyku: Podczerwień (150 punktów na sekundę); natywne 
oprogramowanie umożliwiające interaktywną pracę na wyświetlanych 
dokumentach 

16. System centralnego sterowania umożliwiający kontrolę nad 
zainstalowanymi urządzeniami audio-wideo oraz umożliwiający sterowanie 
oświetleniem i roletami. 

17. Jednostka centralnego sterowania musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

• 7 konfigurowalnych portów RS-232  

• 24 wyjścia przekaźnikowe 

• 4 porty podczerwieni;  

• komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet;  

• wbudowana pamięć wewnętrzna RAM 64 MB; 
• wskaźniki diodowe na panelu przednim: połączenie / aktywność; status 

urządzenia; wskaźnik wysyłania informacji / komend; wskaźnik 
odbierania informacji / komend; wskaźniki każdego z portów RS; 
wskaźniki każdego z wyjść przekaźnikowych; wskaźniki każdego z 
portów podczerwieni; wskaźniki każdego z cyfrowych portów wejścia / 
wyjścia; 

18. Obsługa i dostarczenie panelu z graficznym interfejsem użytkownika o 
minimalnej przekątnej 7” o parametrach nie gorszych niż: 

• jasność 400 cd/m2, 

• rozdzielczość minimalna 1024x600, 

• waga nie większa niż 1kg, 

• zasilanie POE max 10W, 

• pamięć SDRAM 256MB, 

• pamięć FLASH 2 GB, 

• komunikacja LAN; NFC; USB, 

• funkcja dotyku. 



Przetarg nieograniczony Nr 120/30/2015 

 

11 

19. Obsługa i dostarczenie jednego panelu bezprzewodowego z graficznym 
interfejsem użytkownika o minimalnej przekątnej 9” o parametrach nie 
gorszych niż: 

• jasność 400 cd/m2, 

• rozdzielczość minimalna 800x480, 

• waga nie większa niż 1,8kg, 

• zasilanie pozwalające na 4h ciągłego używania, 

• pamięć SDRAM 256MB, 

• pamięć FLASH 2 GB, 

• komunikacja IR; WiFi 802.11 a/b/g; USB, 

• funkcja dotyku. 

20. Matryca przełączająca HDMI o minimalnych parametrach: 

• 8 wejść HDMI z obsługą HDCP 

• 8 wyjść HDMI z obsługą HDCP 

• Obsługa za pomocą pilota IR 

• złącze RS232 

• możliwość zablokowania przycisków na panelu kontrolnym 

• EDID 

• wymiary: 1U (19” x 7”) 

• Gwarancja: 5 lat 

3.5. Dostarczony i uruchomiony system audio-video powinien umożliwiać: 

3.5.1. wyświetlanie na obu projektorach tego samego obrazu lub dwóch 
różnych obrazów pochodzących z: 2 wizualizerów, komputera 
wykładowcy, 2 przyłączy (HDMI; VGA; DP), 

3.5.2. intuicyjne zarządzanie wszystkimi urządzeniami za pomocą centralnego 
systemu sterowania, 

3.5.3. łatwy demontaż przed przystąpieniem do remontu Auli. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób 
wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

§ 2 

Termin wykonania zamówienia. 

1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty 
zawarcia umowy. (parametr oceniany). 

2. W ofercie wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania umowy. Oferty 
proponujące dłuższy termin wykonania umowy zostaną odrzucone. 

§ 3 

Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach: 
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot 
zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i 
fizycznych przedmiotu zamówienia, w ciągu 12 miesięcy od podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 
terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

4. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniającą 
wymagań zamawiającego zostanie odrzucona. 

5. Wykonawca może zaoferować gwarancję na okres dłuższy  niż okres wymieniony w 
ust 1. 

§ 4 

Wymagany okres i warunki serwisu przedmiotu zamówienia. 

1. Wykonawca zapewni w ramach ceny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji na 
całość przedmiotu zamówienia z wyłączenie jednostki sterującej, której warunki 
gwarancji i serwisu zostały opisane w art. 3 § 1 ust 3.4 pkt. 16. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą 
serwisową drogą telefoniczną i internetową 24 godziny na dobę przez cały rok. 

3. Maksymalny czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Przez dzień 
roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i 
dni ustawowo wolnych od pracy. Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający 
rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, liczony od momentu 
zgłoszenia awarii. 

4. Dla napraw wymagających dłuższego czasu (więcej niż 3 dni robocze) wykonawca  
zapewni możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. 

5. Czas naprawy awarii do 14 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu. Przez czas 
naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu 
awarii liczony do momentu wykonania naprawy. 

6. W przypadku przestoju dłuższego niż 30 dni gwarancja ulega przedłużeniu o czas 
przestoju. 

7. Gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, 
materiałami i kosztami specjalisty. 

§ 5 

Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. 

art. 4. 
WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I/LUB 

DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPO WANIU 

ORAZ INNE O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NIEZB ĘDNE DO 
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA  
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§ 1. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy określony został w ust. 3 niniejszego artykułu. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki 
dotyczące: 

3.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie. 

Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum: 

- trzech dostaw systemów audio-video na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 
PLN brutto każda; 

3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

3.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 4, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nie 
udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy nastąpi na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów i 
oświadczeń, wymienionych w § 2 niniejszego artykułu i oparty będzie na zasadzie 
TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 

7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni 
wykonawcy, z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.  

8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

§ 2. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania i innych dokumentów. 
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1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, każdy z 
wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą - zgodnym z załączonym do SIWZ 
Formularzem oferty (opracowanym przez zamawiającego) - następujące oświadczenia 
i dokumenty, wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 Formularz Nr 1  – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Do Formularza Nr 1 wykonawca załączy: 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, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 pkt. 
5 ustawy Zamawiający żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50 poz. 331 późn. zm.) lub informacji o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Formularz nr 5 – informacja 
dotycząca grupy kapitałowej. 

1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 1.1. 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

1.3.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.3. zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.3.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 

1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty 
należy załączyć: 

1.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 
ust. 1 Ustawy) sporządzone według wzoru stanowiącego Formularz Nr 2 . 

1.4.2. W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i 
doświadczenia wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
Formularz Nr 3 - oświadczenie - wykaz dostaw wraz z załącznikami: 
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Wykaz głównych dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.  
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie minimum: 
- trzech dostaw systemów audio-video na kwotę nie mniejszą niż 

300 000,00 PLN brutto każda; 
Dowodami, o których mowa powyżej, są: 
a) poświadczenie,  
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w lit a), 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 
wykazane w wykazie głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przekładania powyższych dowodów. 

1.4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 

1.4.4. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonywania zamówienia. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do 
udostępniania zasobów zgodnie z art. 4 § 4 ust. 5 niniejszej SIWZ, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

1.4.5. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę 
udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne 
okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, 
że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o 
zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. 

1.4.6 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy 
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 
podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia. 

1.4.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 
wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku. 

1.5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 
wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca przedstawi:  

1.5.1. Formularz Nr 9  - Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu. 

1.5.2. Formularz Nr 6 - Szczegółowy opis parametrów technicznych w języku 
polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych (należy podać, 
nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację 
parametrów technicznych wraz z wymienionymi nazwami własnymi 
poszczególnych podzespołów) wymaganych w art. 3 SIWZ. Do 
formularza Wykonawca załączy: 

- dla projektorów wymienionych w art. 3 § 1 pkt. 3.1. SIWZ - 
oświadczenie producenta, że w sytuacji gdy wykonawca lub serwisant 
nie będzie mógł wykonać obowiązków gwarancyjnych dotyczących 
zaoferowanych i dostarczonych w przetargu produktów, wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym przejmie na siebie. 
Ponadto dostawca powinien legitymować się certyfikatem 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta (wymagane 
oświadczenie producenta). 
- dla jednostki sterującej wymienionej w art. 3 § 1 pkt. 3.4. SIWZ: 
• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu), 
• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych 
do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby 
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w 
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz 
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 
gram 

• jednostka sterująca musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w 
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej. 

• firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 
– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
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• serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że 
serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta 

1.6. Ponadto wykonawca złoży:  
1.6.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów 
rejestracyjnych); 

  Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć 
postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. 

1.6.2. Formularz Nr 4 – informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom (wykonawca wykonujący 
zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty niniejszego 
formularza). 

1.6.3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, musi to wykazać na Formularzu nr 7 . Wykonawca musi podać 
nazwy (firmy) takich podwykonawców oraz realizowany przez nich 
zakres. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi 
nie dołącza niniejszego formularza. 

1.6.4. Formularz 8 - Szczegółowy formularz cenowy dostawy i usług oraz 
innych kosztów zawierający ceny poszczególnych elementów systemu 
audio-video 

1.7. Zaleca się dołączenie do oferty zaakceptowanego (podpisanego) wstępnie przez 
osoby/osobę uprawnione/ną do reprezentowania wykonawcy wzór umowy.  

2. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona 
szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień składania 
ofert. 

§ 3. 
Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dalej zwani „konsorcjum”. 
W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania 
wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej 
czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie 
niniejszego postępowania. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z 
załączonych do oferty dokumentów – Pełnomocnictwo musi być załączone w 
oryginale i podpisane przez uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych 
przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie 
potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.  

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. 
pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 
cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której 
wynika ustanowione pełnomocnictwo. 

2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na 
pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich 
członków konsorcjum. 
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3. Formularz Nr 1 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum; 

 Załącznik do formularza Nr 1 (dokumenty wymienione w § 2 ust. 1.1.) każdego z 
członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z członków  konsorcjum musi złożyć 
komplet wyżej wymienionych załączników do formularza Nr 1, podpisanych przez 
pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 

4. Formularz Nr 3 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum; 

 Ilość dostaw wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum, sumuje się 
dla wszystkich członków konsorcjum. Załączniki poświadcza/podpisuje za zgodność z 
oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 

5 Formularz Nr 5 – podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie 
konsorcjum. 

 Formularz Nr 5 obowiązuje każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Każdy z 
członków konsorcjum musi złożyć informację dot. Grupy kapitałowej, podpisaną 
przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 

6. Formularze Nr 2, 4, 6, 7, 8  – poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem 
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

8. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 

8.1. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z 
osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę; 

8.2. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz 
każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

8.3. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie 
przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie; 

8.4. Wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym; 

8.5. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę muszą spełniać wszystkie 
wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu; 

8.6. Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla każdego z podmiotów oraz dla 
konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacją. 

art. 5. 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I 
DOKUMENTÓW A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 

§ 1. 

Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych  
warunków zamówienia. 

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. 

1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wnioski powinien kierować w 
formach określonych w § 2 na adres zamawiającego podany § 3 ust. 3 niniejszego 
artykułu.  
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1.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień na wnioski wykonawców, które otrzyma w 
określonej w SIWZ formie, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

1.3. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłyną po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.2. lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

1.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 1.2. 

1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostanie przekazana 
wykonawcom, którym zamawiający przekazał Specyfikację, bez ujawniania 
źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona Specyfikacja.  

2. Zmiana treści Specyfikacji. 

2.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji 
zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano Specyfikację i zamieści na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona Specyfikacja. 

2.2. Każda taka zmiana będzie stanowić treść Specyfikacji, zgodnie z zapisami 
niniejszego paragrafu.  

2.3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
wykonawców, którym przekazał Specyfikację, oraz na stronie internetowej, na której 
jest udostępniona Specyfikacja. 

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
§ 2. 

Forma porozumiewania się. 
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną.  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

§ 3. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

 Joanna Olczak - Dział Administracji i Infrastruktury Wydziału Chemii 

 Fax: 22-822-48-80; E-mail: olczak@chem.uw.edu.pl  

2. Z osobą wymienioną w ust. 1 można kontaktować się od poniedziałku do piątku (za 
wyjątkiem świąt) w godzinach 10.00 – 15.00 zgodnie z § 2. 

3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: 
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Chemii 
ul. Pasteura 1 
02-093 Warszawa 

art. 6 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

§ 1. 
Wysokość wadium i formy jego wniesienia. 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie 
wniesie wadium. 

3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

3.1. pieniądzu, 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y ł ą c z n i e  p r z e l e w e m  na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna 
bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. 

 Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z 
zapisem art. 9 § 1 ust. 9 SIWZ. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: 

 Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski 

 Adres Odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

 Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 
Warszawa 

 Nr konta bankowego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 

 IBAN: PL 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191; Swift: BIGBPLPWXXX  

 z podaniem numeru przetargu (na przelewach numer rachunku należy wpisać w 
sposób ciągły - bez spacji). 

7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, 
jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą 
wadium. 

§ 2. 

Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium. 

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 
niniejszego paragrafu. 



Przetarg nieograniczony Nr 120/30/2015 

 

21 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 

7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

7.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

art. 7 

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

art. 8.  

CENA OFERTY 

§ 1. 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta 
w Formularzu oferty. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena przedstawiona 
przez wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać wszystkie 
przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, musi uwzględniać 
wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia (transport, ubezpieczenie, dostawa, wniesienie do budynku, 
instalacja oraz cło i inne opłaty związane z ewentualnym sprowadzeniem przedmiotu 
zamówienia z zagranicy). Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji 
obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, 
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
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3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Należności wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku 
zamawiającego na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego, faktur częściowych z załączonym protokołem odbioru podpisanego 
przez zamawiającego i wykonawcę lub osoby upoważnione. 

5. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 

6. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą 
w złotych polskich. 

7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. 
w stosunku do kwoty “OGÓŁEM”. 

 Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w 
formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę). 

art.9 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

§ 1. 

Przygotowanie ofert 

1. Oferta (Formularz oferty) wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. 
musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, 
na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile 
są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w 
języku polskim. 

2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw określonych w 
niniejszej SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami 
niniejszego artykułu. 

3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę . 

4. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy 
wynika, że do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub 
więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej 
liczby, wszystkie oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II 
Specyfikacji, stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji. 
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8. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty 
wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia 
zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. 

 Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 4 
niniejszej SIWZ. 

10. Załączona kopia dokumentu musi być czytelna. Zamawiający może zażądać 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy 
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami 
muszą być datowane i parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć 
imienna. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert 
niezależnie od wyniku postępowania. 

14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).  

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym 
uczestnikom postępowania,  jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca 
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

16. Wykonawca musi zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z 
załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. 

§ 2. 

Zmiana lub wycofanie ofert . 

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może 
złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub 
wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony w art. 9 § 1. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według 
takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub 
innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub 
opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY 

„. 

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”  będą otwierane w pierwszej kolejności. 

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 
art. 10. 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
§ 1. 

Informacje o sposobie składania ofert. 

1. Składanie ofert. 

1.1. Opakowanie ofert. 
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 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.  

 Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według 
poniższego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych: 

1.2.1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego – w Dziale 
Administracji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140, 
nie później niż do dnia 10.07.2015 r. do godziny 11:45. 

1.2.2. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę korzystając z usług 
pocztowych,  
za termin złożenia oferty zamawiający uznawać będzie datę i godzinę 
wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego. 

 UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

2. Oferty złożone po terminie. 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

§ 2. 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg – w Dziale Administracji i 
Inwestycji Wydziału Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa pok. 140 – w dniu 
10.07.2015 r. o godz. 12.00. 

2. Do wiadomości obecnych zostaną podane: 

2.1. bezpośrednio przed otwarciem ofert – kwota, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2.2. podczas otwarcia ofert – nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach.  

3. Protokół z otwarcia ofert  przekazuje się wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 

art. 11. 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. 

§ 1. 

Kryteria wyboru ofert oraz ich waga. 

Cena - 90% (C - 0,90) 

Czas dostawy - 10% (T – 0,10) 

Całkowita ocena (W) badanej oferty będzie liczona na podstawie wzoru: 

Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii 

OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr 120/30/2015 

„Dostawę systemu audio – video dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy 
ul. Pasteura 1” 
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W = 0,90·C + 0,10·T 

1. Cena (C), maksimum 100 pkt., waga 90 %, będzie liczona ze wzoru: 

C =  100 · Cnmin / Cn 

Cn – cena oferty badanej (PLN, brutto) 
Cnmin – najniższa cena z ofert (PLN, brutto) 

2. Czas dostawy (T) (w dniach), maksimum 100 pkt., waga 10 %, będzie liczona ze 
wzoru: 

T=  100 · Pnmin / Pn 

Pn – Oferowany czas dostawy z oferty 
Pnmin – Najszybszy czas dostawy z ofert. 

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.  

§ 2. 

Zasady korekty omyłek. 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 

1.3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności: 

1.3.1. błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie 
prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług 

1.3.2. błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i 
usług 

1.3.3.  błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia 

Przyjmuje się, że prawidłowo podane ceny jednostkowe netto (liczbowo) w 
Formularzu Oferty 

1.4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.3 
niniejszego paragrafu. 

§ 3. 

Wybór oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru – wskaźnik oceny oferty będzie najwyższy, z 
zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

art. 12. 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POST ĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY. 

§ 1. 
Powiadomienie o wynikach postępowania. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, 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 
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1.1., również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń. 

§ 2. 
Zawarcie umowy. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 Ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust 2 Ustawy lub 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust 1 Ustawy. 

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą 
mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących sytuacji: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

6. Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

7. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający. 

§ 3. 
Istotne warunki umowy. 

1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór 
umowy, który stanowi rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, może zwrócić się do 
zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 5 § 1 SIWZ), z zapytaniem dotyczącym tych 
postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza. 

art. 12. 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
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Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

art. 13. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od daty 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust 3. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 
15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 

6. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od 
dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

7. 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 (organizacje uprawnione do wnoszenia środków 
ochrony prawnej). 

 
 
…………………….. 

ZATWIERDZAM  
 
 

.  ........................................................ 
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ROZDZIAŁ II 
 FORMULARZ OFERTY 

wraz z załączonymi formularzami 
 

................................................    ........................... dnia .............. 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

OFERTA  
 
Uniwersytetu Warszawskiego 
Wydziału Chemii 
ul. Pasteura 1 
02-093 Warszawa 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
Nr 120/30/2015 na: „Dostawę systemu audio – video dla Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ul. Pasteura 1” 

 

.................................................................................................................................................. 
pełna nazwa firmy Wykonawcy 

posiadając/ego/a siedzibę 
 
.................................................................................................................................................. 

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość 
 
.................................................................................................................................................. 
województwo        powiat 

 

 

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

telefon         telefax 

............................................................ . pl.   ...........................@.................. 

Internet: http:/        e-mail 

nr identyfikacyjny NIP ........................................................................................................ 

REGON 

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

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

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

będący płatnikiem podatku VAT, 

po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z 

wymaganiami SIWZ oświadczamy, że oferujemy: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia:  
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łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) .......................................... zł  

(słownie: .................................................................................................................) 

cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………...) 

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......… złotych; 

2. Oferta zawiera wysokość cen ze wszystkimi ich składnikami i dopłatami (należny 
podatek VAT, zostanie doliczony w obowiązującej wysokości bezpośrednio do 
wystawianej faktury), które są niezmienne do końca realizacji zamówienia objętego 
niniejszym przetargiem. 

3. Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:  ………………… (wpisać nie 
więcej niż 60 dni) – parametr oceniany 

4. Oferujemy udzielenie rękojmi na okres ……………………… miesięcy liczony od 
dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia.   

5. Oferujemy udzielenie gwarancji: na okres ……………………… miesięcy liczony od 
dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia. (wpisać minimum 36 miesięcy) 

z wyłączeniem: 

5.1. dla projektorów na okres ……………………… miesięcy liczony od dnia 
odbioru całości przedmiotu zamówienia.  (wpisać minimum 60 miesięcy) 

5.2. dla wizualizerów na okres ……………………… miesięcy liczony od dnia 
odbioru całości przedmiotu zamówienia. (wpisać minimum 60 miesięcy) 

5.3. dla matrycy przełączającej HDMI na okres .................. miesięcy liczony od dnia 
odbioru całości przedmiotu zamówienia. (wpisać minimum 60 miesięcy) 

6. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym 
warunkami umownymi zawartym w przekazanym wzorze umowy – rozdział III SIWZ 
oraz z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ, oświadczamy, że 
przyjmujemy wszystkie warunki zamawiającego bez zastrzeżeń i wykonamy 
zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości około …… 
%.. 

W przypadku gdy Wykonawca : 

1) zamierza wykonać wyłącznie własnymi siłami zaleca się wpisanie słów „nie dotyczy”. 

2) Zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom dodatkowo dołącza do 
oferty wypełniony i podpisany Formularz nr 4. 

3) Zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na których zasobach 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust 1 ustawy dodatkowo dołącza do oferty wypełniony i podpisany 
Formularz nr 7. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie 
związania ofertą. 
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12. Wadium w kwocie: ……………………… PLN (słownie: 
……………………………) zostało uiszczone w dniu …………. w formie ……… 

Dokument wniesienia wadium w załączeniu. 

13. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 

13.1. Formularz Nr 1 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

13.2. Formularz Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

13.3. Formularz Nr 3 - wykaz wykonanych dostaw. 

13.4. Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 

13.5. Formularz Nr 5 - informacja dotycząca grupy kapitałowej  

13.6. Formularz Nr 6 – Szczegółowy opis parametrów technicznych w języku 
polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych (należy podać, nazwę 
i/lub symbol oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację parametrów 
technicznych wraz z wymienionymi nazwami własnymi poszczególnych 
podzespołów) wymaganych w art. 3 SIWZ. 

13.7. Formularz Nr 7 - Informacja o części zamówienia oraz nazwach (firmach) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 - (jeśli dotyczy). 

13.8. Formularz Nr 8 - Szczegółowy formularz cenowy dostawy i usług oraz innych 
kosztów zawierający ceny poszczególnych elementów systemu audio-video 

13.9. Formularz Nr 9 - Szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu. 

13.10. Zaakceptowany wzór umowy – zalecane. 
 

 
 
 
..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data        pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy 
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………………………………… 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

 

FORMULARZ NR 1  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

..............................          ............................................................... 
miejscowość,  data         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 
 

Załączniki do formularza Nr 1. 

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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty – wg art. 4 § 2 ust 1 pkt 1.3 
SIWZ. 
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………………………………. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ NR 2  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 

 
OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 

22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 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. 

- niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

..............................          ............................................................... 
miejscowość,  data         pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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……………………………… 

pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ NR 3  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 

 
OŚWIADCZENIE - WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że 
zrealizowaliśmy następujące zamówienia – zgodnie z art. 4 niniejszej SIWZ. 

Lp 

Nazwa i adres oraz  
 nr telefonu kontaktowego 

Odbiorcy  
(podmiot na rzecz którego 
realizowane były dostawy 

Przedmiot dostawy – 
dostarczone systemy 

audio-video 

Czas realizacji 
(data rozpoczęcie – data 

zakończenia) 

Wartość 
zrealizowanych dostaw

brutto 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

W załączeniu przedstawiamy dowody potwierdzające, że wyżej wykazane dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
 

..............................     ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 
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pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 4   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 

 

INFORMACJA O ZAKRESIE ZAMÓWIENIA, KTÓRY WYKONAWCA 
ZAMIERZA POWIERZY Ć PODWYKONAWCOM 

 
Lp 

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
RZECZOWY 

1 2 
1  

2  

3  

4  

5  

 
Należy wykazać (określić), jaki zakres zamówienia wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

 

 

..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 

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

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 
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FORMULARZ NR 5   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego Nr 120/30/2015 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuję iż:* 

 

1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami) co 
następujące podmioty: 

 

…………………………………. 

 

………………………………… 

 

…………………………………… 

 

2) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2 



Przetarg nieograniczony Nr 120/30/2015 

 

36 

 

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

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

 
FORMULARZ NR 6   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015. 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH W J ĘZYKU 
POLSKIM Z UWZGL ĘDNIENIEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

(NALEŻY PODAĆ NAZWĘ I/LUB SYMBOL OFEROWANEGO SPRZ ĘTU ORAZ 
SZCZEGÓŁOWĄ KONFIGURACJ Ę PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WRAZ 

Z WYMIENIONYMI NAZWAMI WŁASNYMI POSZCZEGÓLNYCH 
PODZESPOŁÓW) WYMAGANYCHNYCH W ART. 3 SIWZ. 
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……………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 
 

FORMULARZ NR 7  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015. 

 

INFORMACJA O CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWACH (FIRMACH) 
PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZASOBY WYKONAWCA 

POWOŁUJE SIĘ NA ZASADACH OKRE ŚLONYCH W ART. 26 UST 2B, W 
CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST 1 (je śli dotyczy) 

 
Lp 

Część zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania 
udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust 1 

Nazwa (firma) podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 

1 2 3 
1   

2   

3   

 
 

 

 

 

..............................           ............................................................... 
miejscowość,  data       pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Przetarg nieograniczony Nr 120/30/2015 

 

38 

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

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ NR 8  

Szczegółowy formularz cenowy dostawy i usług oraz innych kosztów zawierający 
ceny poszczególnych elementów systemu audio-video 

 

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data     pieczęcie imienne i podpisy osób 

                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  
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…………………………………………….. 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ NR 9  

Szczegółowy opis oferowanych warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego  

 

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data     pieczęcie imienne i podpisy osób 

                uprawnionych do reprezentowania wykonawcy  
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ROZDZIAŁ III 

WZÓR UMOWY SPRZEDA ŻY NR 120/30/2015  

W dniu ................... w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupuj ącym, 
reprezentowanym przez: 

Dziekana Wydziału Chemii Prof. dr hab. Pawła Kuleszę  

a 
................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez: 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr 120/30/2015 została zawarta 
umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność systemu audio-video i 
dostarczyć go na ul. Pasteura 1 w Warszawie, wymienionego w ofercie z dnia …........ 
, zwanym dalej sprzętem, a Kupujący zobowiązuje się do odebrania go i zapłaty 
umówionej ceny. 

2. Szczegółowy zakres i opis sprzętu zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (art. 3) i w ofercie stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. Zakres zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie, montaż, instalację i 
uruchomienie oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie 
Kupującego 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy(okres) realizacji umowy: 

1) zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi ..... dni od daty zawarcia umowy. 

2) za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło: 
dostarczenie, montaż, instalacja i uruchomienie oraz przeprowadzenie testu 
poprawności działania sprzętu w siedzibie Kupującego potwierdzona protokołem 
odbioru przez przedstawiciela Kupującego. 

§ 3 

Do obowiązków Kupującego należy: 

1) przystąpienie do komisyjnego odbioru w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia 
gotowości przez Sprzedawcę, 

2) terminowe dokonanie zapłaty za wykonanie umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6 niniejszej umowy, 

3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy 
...................................... 

§ 4 

Do obowiązków Sprzedawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia i z obowiązującymi normami, 

2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy tok realizowanej umowy 
................................................ 
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§ 5 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę przyjętą na podstawie oferty 
Sprzedawcy w wysokości: 

łącznie za cenę brutto (netto + obowiązujący podatek) 
................................................. zł  

(słownie: .................................................................................................................) 

cena netto - ……….… złotych, (słownie;……………………………………………...) 

obowiązujący podatek VAT w wysokości ..…. %, tj. (liczbowo) - ……......…złotych; 

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania oryginału faktury. 

3. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Za datę wykonania zapłaty należności lub jej części strony przyjmują datę obciążenia 
rachunku Kupującego kwotą płatności. 

5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki. 

6. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z 
tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

§ 6 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za: 

1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% 
ceny za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% ceny 
za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi-w 
wysokości 0,2% ceny za każdy dzień zwłoki, 

4) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedawcy - w wysokości 10% ceny. 

2. Kupujący zapłaci karę umowną Sprzedawcy za odstąpienie od umowy przez 
Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10 % ceny. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca: 

1) opóźnia się z dostawą powyżej 14 dni, 

2) przedmiot umowy nie spełnia warunków technicznych, 

5. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było stwierdzić w chwili jej zawarcia. Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę na 
piśmie w terminie natychmiastowym od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

§ 7 

1. Sprzedawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy od 
daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Sprzedawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ............. miesięcy 
od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru z 
zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Sprzedawca udziela gwarancji na projektory multimedialne, wizualizery i matryce 
przełączającą HDMI na okres wynoszący .................. miesięcy od dnia ich odbioru.  

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych 
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady 
powstałe po odbiorze. 

5. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 
terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

6. Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu zgodnie ze 
szczegółowym opisem warunków gwarancji i serwisu stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy.  

7. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą 
serwisową drogą telefoniczną i internetową 24 godziny na dobę przez cały rok. 

8. Maksymalny czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Przez dzień 
roboczy Kupujący rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy. Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Kupujący 
rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Kupującego, liczony od momentu 
zgłoszenia awarii. 

9. Dla napraw wymagających dłuższego czasu (więcej niż 3 dni robocze) Sprzedawca 
zapewni możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. 

10. Czas naprawy awarii do 14 dni liczony od dnia zgłoszenia do serwisu. Przez czas 
naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu 
awarii liczony do momentu wykonania naprawy. 

11. Jeżeli sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi kolejna awaria, Kupującemu przysługuje 
wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony, o co najmniej takich samych 
parametrach  

12. W przypadku przestoju dłuższego niż 30 dni gwarancja ulega przedłużeniu o czas 
przestoju. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla 
siedziby Kupującego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 

 

 

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

     Sprzedawca        Kupujący  

 


