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Nr postępowania ZP-6/PN/20 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPZP - dostawa) 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

„Dostawę fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz                     

z  licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i 

urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Gdańsku” 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Postępowanie zostało wszczęte i prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 556219-N-2020 w dniu 

30.06.2020r. 

 

 

Zatwierdził:  

DYREKTOR 

/-/ Roman Nowak 

 

 

 

Gdańsk, dn. 08.07.2020r 
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SPIS TREŚCI I ZAŁĄCZNIKÓW: 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

IV. Termin wykonania zamówienia 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, dotyczących warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

IX. Termin związania ofertą 

X. Opis sposobu przygotowania ofert  

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

XVIII. Opis części zamówienia 

XIX. Informacja o umowie ramowej 

XX. Informacje o zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać 

XXII. Adres strony internetowej zamawiającego 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych 

XXIV. Aukcja elektroniczna 

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

XXVI. Podwykonawcy 

XXVII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

 

Załącznik nr 1 do SIWZ –Formularz oferty 

Załącznik nr 2 do SIWZ –Formularz oświadczenia o wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 3 do SIWZ –Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia umowy 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 

ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk 

tel. 058 300 15 00, fax. 058 300 15 29 

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

SEKRETARIAT CZYNNY: 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku – SKŁADANIE OFERT 

Adres strony internetowej: www.pord.pl 

Adres strony BIP: www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

E-mail: pord@pord.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „uPzp”, którego 

wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy uPzp i KC. 

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje zastosowanie art. 24aa ust 

1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów                       

i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek              

i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Gdańsku.  

Zamówienie jest podzielone na trzy części. 

CZĘŚĆ I - dostawa 14 szt. fabrycznie nowych komputerów oraz dostawa 1 

szt. fabrycznie nowego serwera. 

CZĘŚĆ II - dostawa 13 szt. fabrycznie nowych monitorów. 

CZĘŚĆ III - dostawa 3 szt. fabrycznie nowych drukarek, dostawa 1 szt. 

fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner  drukarka) 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

2.1 CZĘŚCI I: 

a) dostawa 13 szt. fabrycznie nowych komputerów, spełniających wymagania 
przedstawione w poniższej tabeli: 
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Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 
Wymagania minimalne 

Typ 

komputer stacjonarny,  
w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 

Obudowa 

DESKTOP,   
Wymiary nie mogą przekroczyć następujących 
parametrów: 
wysokość: 14 cm, 
szerokość: 35 cm, 
głębokość: 35 cm. 
Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o 
niskim profilu. 
Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. 
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji 
pionowej i poziomej, wyposażona w dystanse gumowe 
zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. 
Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 
50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 
obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności 
min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej 
komputera powinien pozwalać na demontaż kart 
rozszerzeń, napędu optycznego bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, 
śrub radełkowych). 

Procesor  

Intel Core i5, Procesor wielordzeniowy osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 8900 punktów według 
wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net 
 

Bezpieczeństwo 

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 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu 
szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne 
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 
uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować 
funkcjonalności: test procesora, test pamięci, test 
podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test 
portów USB, test dysku twardego. 
 

Wirtualizacja 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane 
łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS 
systemu. 

Karta graficzna 
Zintegrowana na płycie głównej Intel® HD Graphics, 
umożliwiająca pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12 
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Zainstalowana pamięć 
8GB, DDR4 2666MHz Non-Ecc z możliwością rozbudowy do 
min 32GB, min. 1 slot wolny 

Dysk twardy min. 250GB SSD PCIe NVMe 

Napęd CD/DVD  DVD-RW 8x 

Wbudowane porty i 
złącza 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI lub Display Port, 
min. 6 portów USB rozmieszczonych na przednim i tylnym 
panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 lub 3.0).  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp., port 
słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out 
na tylnym panelu 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana                  
z płytą główną, wspierająca obsługę WoL  
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; 
wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min.             
1 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą 
do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt 
SATA 3.0; 1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 
SATA lub NVMe,  1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze do realizacji 
funkcji clear CMOS. 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 

Ergonomia 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta) 

Gwarancja 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu                    
u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera numeru seryjnego lub 
modelu komputera. 
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b) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego komputera wraz z licencjami na 
oprogramowanie, spełniającego wymagania przedstawione w poniższej tabeli: 

 
Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 
Wymagania minimalne 

Typ 

komputer stacjonarny,  
w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 

Oprogramowanie 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 
(bezterminowa licencja), klucz licencyjny Windows 10 
Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 
instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego 
nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez 
potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat 
producenta oferowanego systemu operacyjnego, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu 
komputera z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć 
do oferty) 

Antywirus  typu ESET Endpoint Protection Standard, Licencja 
min. na 36 m-cy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 
rozszerzenia aktualnie posiadanego systemu ESET Endpoint 
Protection Standard na tym samym kluczu co aktualnie 
posiada (nr  EAV obecnej licencji EAV-0265386831) 

Certyfikaty i standardy 

1. Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą 
ISO 9001 oraz 50001 –certyfikaty załączyć do oferty. 

2. Deklaracja zgodności CE - załączyć do oferty. 
3. 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. 

4. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 
6.0 - certyfikat załączyć do oferty. 
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Obudowa  

Rodzaj obudowy: Mini PC 
Wymiary nie mogą przekroczyć następujących parametrów: 
Wysokość [cm] 5,0         6,0 
Szerokość [cm] 11,0     12,0 
Głębokość [cm] 11,0     12,0 
 

Procesor  

Intel Core i3-8121U,  
Ilość rdzeni 2 
Częstotliwość taktowania [GHz] 2.2 
Pamięć podręczna procesora [MB] 4 

Bezpieczeństwo 

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 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 
poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający 
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 
operacyjnego. System musi realizować 
funkcjonalności: test procesora, test pamięci, test 
podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, 
test portów USB, test dysku twardego. 
 

Wirtualizacja 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane 
łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS 
systemu. 

Karta graficzna i 
dźwiękowa 

AMD Radeon 540 

Pamięć karty graficznej 2 GB 

Karta dźwiękowa zintegrowana 

 

Zainstalowana pamięć 

PAMIĘĆ RAM (ZAINSTALOWANA) 4 GB 
PAMIĘĆ RAM (MAKSYMALNA) 4 GB 
TYP PAMIĘCI RAM DDR4 SO-DIMM 
 

Dysk twardy 
Ilość dysków 1 
Pojemność dysku HDD 1 TB 
 

Komunikacja 

Karta sieciowa przewodowa 
10/100/1000 
Łączność bezprzewodowa 
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 
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Wbudowane porty i 
złącza 

Technologie złączy 
Czytnik kart pamięci 
HDMI 
RJ-45 
USB 
 
1x RJ-45 
1x Zasilania (DC) 
2x HDMI 
4x USB 3.1 
1x słuchawkowe/mikrofonowe 
1x wejście czytnika kart 
Wewnętrzne gniazda rozszerzeń 1x M.2 
 
Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) 

Gwarancja 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu                    
u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera numeru seryjnego lub 
modelu komputera. 

Oprogramowanie 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 
(licencja bezterminowa), klucz licencyjny Windows 10 
Professional musi być zapisany trwale w BIOS i 
umożliwiać instalację systemu operacyjnego na 
podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby 
ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat 
producenta oferowanego systemu operacyjnego, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu 
komputera z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć 
do oferty) 
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c) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego serwera wraz z licencjami na 

oprogramowanie, spełniającego wymagania przedstawione w poniższej tabeli: 

 

Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 
Wymagania minimalne 

Typ 
Serwer do montażu w szafie typu rack.  
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta. 

Obudowa Serwer rackowy. 

Procesor min. czterordzeniowy, 64 bitowy, co najmniej sugerowany 
Xeon E-2224 

Rodzaj pamięci DIMM z kontrolą ECC 

Pamięć min. 16GB 

Dyski 
min. 6x300GB 10k obrotów SAS Hot Plug. 
Możliwość instalacji do 8 dysków (sumarycznie) 

Kontroler macierzy 
Kontroler macierzy z min. 512MB pamięci cache i 
podtrzymaniem bateryjnym z obsługą RAID 0/1/1+0/5 

Ilość portów LAN 2 x 1Gbit RJ45 

Antywirus  typu ESET Endpoint Protection Standard, Licencja 
min. na 36 m-cy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 
rozszerzenia aktualnie posiadanego systemu ESET Endpoint 
Protection Standard na tym samym kluczu co aktualnie 
posiada (nr  EAV obecnej licencji EAV-0265386831) 

Certyfikaty i standardy 

1. Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą 
ISO 9001 oraz 50001 –certyfikaty załączyć do oferty. 

2. Deklaracja zgodności CE - załączyć do oferty. 
3. 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. 

4. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star min. 
6.0 - certyfikat załączyć do oferty. 
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Ilość portów 

dedykowanych do karty 

zarządzającej 

1 x RJ45 
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania 
(konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart 
serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, 
przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od 
jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Posiadać 
możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej ii podłączania 
wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania 
dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. 
Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów 
operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta 
zainstalowana w gnieździe PCI. 
W przypadku instalacji serwera STW na maszynie wirtualnej 
należy umożliwić dostęp do konsoli i konfiguracji maszyny 
wirtualnej celem podglądu jej ekranu oraz jej uruchamiania, 
restartu, wyłączania jak i operacji montowania obrazów płyt. 

Zasilacz 2 redundantne Hot Plug o mocy przynajmniej 600W każdy. 

Napęd CD/DVD min. DVD-ROM. 

Systemy operacyjne 

1. Microsoft Windows Server 2012 R2 lub wyższy                      
z opcją downgrade’u, licencja bezterminowa. 

2. Antywirus typu ESET Endpoint Protection Standard, 
licencja min. na 36 m-cy od daty dostawy. Zamawiający 
wymaga rozszerzenia aktualnie posiadanego systemu 
ESET Endpoint Protection Standard na tym samym kluczu 
co aktualnie posiada (nr  EAV obecnej licencji EAV-
0265386831). 

Zewnętrzne porty 

wejścia/wyjścia 

RS-232 

Porty USB. 

Inne 

1. Zestaw do montażu w szafie.  
2. Urządzenia muszą być kompletne do instalacji                         

i posiadać niezbędne przewody i inne elementy                      
do połączenia ze wszystkimi podzespołami wchodzącymi    
w skład zamówienia. 

3. Oferowany sprzęt powinien posiadać Certyfikat Windows 
2016 i 2019:  
https://www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem
=d0ec8389-feed-0cd9-cb06-67293fb228ba&bCatID=1282 

4. Do oferty należy dołączyć: Deklarację CE oferowanego 
sprzętu Certyfikat ISO dla producenta serwera i firmy 
serwisującej. 

 

2.2 CZĘŚĆ II: 

 

a) dostawa 8 szt. fabrycznie nowych monitorów, spełniającego wymagania 

przedstawione w poniższej tabeli: 

Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 
Wymagania minimalne 

PODSTAWOWE 

Przekątna ekranu 19 cali 

Proporcje ekranu 16:09 

MATRYCA 

Technologia LCD 
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Rozdzielczość 1920x1080 

Częstotliwość odświeżania 60Hz 

Rodzaj podświetlenia LED 

Kąty widzenia w pionie 178° 

Kąty widzenia w poziomie 178° 

FIZYCZNE 
 

Złącza D-Sub, DVI 

Standard VESA 100x100 

 

b) dostawa 5 szt. fabrycznie nowych monitorów, spełniającego wymagania 

przedstawione w poniższej tabeli: 

Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 
Wymagania minimalne 

PODSTAWOWE 

Przekątna ekranu 21,5 cali 

Proporcje ekranu 16:9 

MATRYCA 

Technologia LCD 

Rozdzielczość 1920x1080 

Częstotliwość odświeżania 60Hz 

Rodzaj podświetlenia LED 

Kąty widzenia w pionie 178° 

Kąty widzenia w poziomie 178° 

FIZYCZNE 
 

Złącza D-Sub, DVI 

Standard VESA 100x100 

 

2.3. CZĘŚĆ III 

a) dostawa 3 szt. fabrycznie nowych drukarek, spełniającego wymagania 

przedstawione w poniższej tabeli: 

Nazwa elementu, parametru 

lub cechy 
Wymagania minimalne 

Rodzaj Monochromatyczne 

Technologia druku Laserowa 

Obsługiwane formaty 
nośników 

A4, A5, A6, B5 JIS 

Prędkość druku mono 22str/min 

Rozdzielczość druku mono 600x600dpi 

Komunikacja WiFi Tak 

Miesięczne obciążenie 10000 str./miesięcznie 

Pojemność odbiornika 
papieru 

100 arkuszy 

Pojemność podajnika 
głównego 

150 arkuszy 

Pamięć 128 MB RAM 
 

Obsługiwany system 
operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro 
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Załączone wyposażenie Kabel zasilający 

 

b) dostawa 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner  

drukarka), spełniającego wymagania przedstawione w poniższej tabeli: 

Nazwa elementu, 
parametru lub cechy 

Wymagania minimalne 

Typ urządzenie wielofunkcyjne 

Technologia druku atramentowa 

Rodzaj kolorowa 

Maks. rozmiar nośnika A3   A4 

Pojemność podajnika 
papieru 

250 szt. 

Drukowanie   

Rozdzielczość druku                 
w czerni 

4800 x 2400 dpi 

Rozdzielczość druku                
w kolorze 

4800 x 2400 dpi 

Maks. szybkość druku mono 
ISO/IEC 24734 

 
32 str./min.      15 str./min. 

Maks. szybkość druku kolor 
ISO/IEC 24734 

22 str./min.        8 str./min. 

Automatyczny druk 
dwustronny (dupleks) 

tak 

Szybkość druku 
dwustronnego mono 

ISO/IEC 24734 
16 obr./min.     6 str./min. 

Skanowanie   

Typ skanera CIS (podwójny | kolorowy) 

Rozdzielczość skanera 2400 x 1200 dpi 

Kopiowanie   

Maksymalne wielokrotne 
kopiowanie 

999  99 kopii 

Eksploatacja   

Gramatura papieru 64 – 255 g/m² 

Komunikacja   

Interfejs 

Ethernet 10/100/1000 Mbps 

USB 2.0 

Wi-Fi 

Wi-Fi Direct 

Praca w sieci [serwer 
druku] 

Tak    nie 

Wyświetlacz tak (dotykowy | przekątna: 10.9    6 cm) 
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Wymiary   

Szerokość Maksymalnie 500 mm 

Wysokość Maksymalnie 300 mm 

   Głębokość 
 

Maksymalnie 500 mm 

Pozostałe 
 

  

Zainstalowane opcje automatyczny podajnik dokumentów (50 30 arkuszy) 

Przewód do połączenia               
z komputerem w zestawie 

tak 

 

3. Warunki weryfikacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę i przekazany do odbioru 

będzie poddany weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą: 

a) Wykonawca zobowiązany jest przed dostawą powiadomić Zamawiającego                   

o planowanej dostawie telefonicznie, nr tel.: 58 3001543 lub e-mailem, na 

adres: pord@pord.pl na co najmniej 1 dzień roboczy przed jej 

przeprowadzeniem; 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z pkt. 

2, do siedziby Zamawiającego tj. Gdańsk (80 – 067), ul. Równa 19/21, 

Budynek A, I piętro, pokój 121A.  

c) Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający jego 

weryfikację; 

d) Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Strony sporządzą 

protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu zamówienia; 

e) Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od podpisania protokołu, o którym 

mowa w pkt. 3.1).d) niniejszej SIWZ, zweryfikuje czy dostarczony przedmiot 

zamówienia jest zgodny z opisem wymienionym w pkt. 2 niniejszej SIWZ oraz 

złożoną ofertą; 

f) w przypadku jakichkolwiek uwag do przedmiotu zamówienia Zamawiający ma 

prawo odmówić jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do dostarczenia niewadliwego przedmiotu zamówienia w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania takiej informacji przez 

Zamawiającego; 

2) Protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia zawierać będzie                            

w szczególności: 

a) wykaz dostarczonego sprzętu i oprogramowania wraz z numerami seryjnymi; 

b) datę odbioru przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania. 

3) Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zakończoną po stwierdzeniu 

przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego o braku uwag do przedmiotu 

zamówienia i powiadomieniu pisemnym Wykonawcy o powyższym. 

 

 

4. Warunki gwarancji: 

1) min. 36 miesięcy gwarancji producenta na sprzęt. Okres gwarancji liczony będzie 

od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń; 
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2) dla sprzętu wymienionego w części I SIWZ gwarancja świadczona będzie 

w siedzibie Zamawiającego; 

3) reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii; 

4) dla sprzętu wymienionego w części II i III SIWZ naprawa sprzętu będzie 

odbywać się w serwisie producenta. Zamawiający nie będzie ponosił 

kosztów dostarczenia sprzętu do serwisu i jego odbioru z serwisu.  

5) dla sprzętu wymienionego w części III a) SIWZ Zamawiający wymaga 
wskazania pakietu serwisowego, który będzie obejmował 36 miesięczną 
gwarancję producenta polegającą na wymianie sprzętu na nowy w 
następnym dniu. 

6) serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta; 

7) Zamawiający ma prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z 

dokumentacją techniczną, przez wykwalifikowanych pracowników, bez utraty 

gwarancji; 

8) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z 

winy Zamawiającego. 

 

5. Zobowiązania Wykonawcy: 

1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową; 

2) dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 

wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku i zapakowany fabrycznie; 

3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację techniczno-

eksploatacyjną oraz dokumenty potwierdzające udzielenie Zamawiającemu 

gwarancji na dostarczony sprzęt nie później niż z chwilą dostawy. 

6. Jeżeli dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny" - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe 

i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane 

przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące 

materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego 

w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 

producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt 

przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 
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parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 

lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na 

temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do 

podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

30213300 – 8 Komputer biurkowy 

48820000-2 Serwer 

30232150-0 Drukarka atramentowa 

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 

30231300-0 Monitory ekranowe 

 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

1. Termin dostawy zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; 

Dostawę sprzętu i oprogramowania należy zrealizować w godzinach pracy 

Zamawiającego, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy);  

Wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu zamówienia, do siedziby 

Zamawiającego, ponosi Wykonawca; 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY 

WYKLUCZENIA  

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy; 

b) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 

lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspo-kojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629); 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 

16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które 

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, DOTYCZĄCYCH 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

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

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu. 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp tj. na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 
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1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 

2 lit. a) –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokument, o którym mowa w pkt powyżej, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. a), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Postanowienia ppkt 2) stosuje się. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z 

załączonym wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ). 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji, zaleca się, aby Wykonawca 

wskazał Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane 

dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

5. W przypadku załączenia przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu wraz ze złożoną ofertą, Zamawiający uzna, iż powyższe 

dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia i mają zostać przez niego poddane 

ocenie. W przypadku błędnie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub 

oświadczeń, Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
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PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

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

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub w formie poczty elektronicznej 

(zp@pord.pl), z uwzględnieniem zapisów poniższego akapitu.  

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 

drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej 

niż pisemna. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na 

pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy 

zapoznanie się z jego treścią. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt 

otrzymania od niego informacji. 

2. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania w/w dokumentów za pomocą faksu. 

3. Oferta i oświadczenia z art. 25a ustawy PZP oraz pełnomocnictwa pod rygorem 

nieważności wymagają formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania tych 

dokumentów poprzez środek komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także uzupełnień 

tych dokumentów realizowanych na podstawie art. 26 ust 2 lub 3 ustawy pzp. 

Adres Zamawiającego: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 

19/21, 80 – 067 Gdańsk, budynek A (dwukondygnacyjny) I piętro, pok. 101 

(sekretariat) SEKRETARIAT CZYNNY: 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Szmidt. 

4. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu. 

5. SIWZ można pobrać ze strony internetowej (https://www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

w zakładce Zamówienia Publiczne) Zamawiającego lub odebrać osobiście w 

siedzibie Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. 

Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, budynek A (dwukondygnacyjny), I piętro, pokój nr 

120. 

6. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,  

z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam 

są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie  

się integralną częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. 

9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
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numerem sprawy postępowania określonym w SIWZ. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca winien złożyć poprzez pocztę tradycyjną na 

adres Zamawiającego lub pocztą mailową na adres pord@pord.pl. 

11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

(pisma o wyjaśnienie treści SIWZ). 

13. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.  

 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 uPzp). 

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

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

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

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

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z ustawą i wymaganiami 

SIWZ. 

2. Oferta musi zawierać: 

oświadczenie zawierające w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie 

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych 
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postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej tj.: na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 

oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej i przy 

pomocy faksu. 

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

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub 

nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w 

inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

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

polski. 

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

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona 

(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 

zawierała spis treści. 

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

naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 

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

w następujący sposób: 

koperta zewnętrzna: 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk 

Oferta na przetarg: „Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera 

wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia 

wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku” 

Nr sprawy: ZP-6/PN/20 

Nie otwierać przed datą 13.07.2020r. o godz. 1015 

koperta wewnętrzna:  

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk 
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Oferta na przetarg: „Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera 

wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia 

wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku” 

Nr sprawy: ZP-6/PN/20 

Nie otwierać przed datą 13.07.2020r. o godz. 1015 

nazwa i dokładny adres Wykonawcy. 

UWAGA! SEKRETARIAT CZYNNY: 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

Brak takiego oznaczenia zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za nieprawidłowe 

skierowanie oferty (np. do niewłaściwej komórki) lub jej wcześniejszego otwarcia. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

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

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących 

podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w 

rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim 

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

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

15. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

16. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 

stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza 

się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez 

wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez 

Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 

podpisane przez Wykonawcę. 

17. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 

podpisem Wykonawcy. 

18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 uPzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419, 1637), jeśli Wykonawca w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
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elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszystkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

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

Pzp. Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definicja 

tajemnicy przedsiębiorstwa brzmi następująco: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 

rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 

takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 

poufności”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 

bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 

(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

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

wezwanie w trybie art. 90 uPzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składanie ofert 

tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Tak oznaczone koperty 

przez Wykonawcę zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

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

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „Wycofanie”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

24. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do przeliczenia na PLN wartości 

wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 

Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia. 

25. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt. 3 uPzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśniać z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy uPzp 

nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia po terminie otwarcia 

ofert. 
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26. Zawartość oferty: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej SIWZ, 

b) Dokumenty i oświadczenia wykazane w rozdziale 6 (załącznik nr 2 do SIWZ, które 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, 

c) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 

d) załączyć wszystkie certyfikaty i standardy wymienione w Rozdziale III – Opis 

przedmioty zamówienia 

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia ma zastosowanie ustawa uPzp oraz przepisy kodeksu cywilnego 

(Dz.U.2019 poz. 1145). 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21, budynek A 

(dwukondygnacyjny), I piętro, pokój nr 101 (SEKRETARIAT CZYNNY: 8:00 – 15:00 

od poniedziałku do piątku), w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godziny 1000.  

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia 

komisji przetargowej w dniu 13.07.2020 r. o godzinie 1015, w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, 80-067 

Gdańsk, ul. Równa 19/ 21, budynek A (dwukondygnacyjny), parter, pokój nr 19. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską.  

5. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2 uPzp. 

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

ust. 4 uPzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie (https://www.e-

bip.org.pl/pordgdansk/ w zakładce Zamówienia Publiczne) informacje zgodne z 

art. 86 ust. 5 uPzp. W terminie 3 dni od dnia upublicznienia niniejszych informacji 

wykonawcy, którzy złożyli oferty przekazują Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena ofertowa powinna obejmować pełny zakres realizacji zamówienia określony w 

Opisie przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT podaną w Formularzu oferty. 

Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od 

rozmiarów prac i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. 
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2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę ofertową kompletną i 

jednoznaczną tj. obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i 

podatków oraz wykonanie pełnych obowiązków umownych dla każdej części 

zamówienia. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. 

4. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 

do 1 grosza.  

5. Cenę ofertową należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku:  

- należy podać cenę netto, 

- obliczyć podatek VAT, 

- obliczyć cenę ofertowa brutto powiększając cenę ofertową netto o należny 

podatek VAT, 

dla poszczególnego komputera oraz dla danej części zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy. 

7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami dla każdej części z osobna: 

a. cena ofertowa brutto - C 

b. termin dostawy –  G  

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie (wagę): 

Kryterium Waga w % Liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

cena ofertowa brutto 

podana w złotych 

polskich  

60% 60,00 

Cn 

C = ------- x 100 x 0,60 

Cb 
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gdzie: 

C – uzyskana ilość punktów za cenę 

oferty badanej 

Cn – najniższa cena ze złożonych 

ofert niepodlegających odrzuceniu i 

złożonych przez wykonawców nie 

podlegających wykluczeniu, 

Cb – cena badanej oferty 

Termin dostawy 40% 40,00 

1) za wskazanie terminu dostawy 

21 dni kalendarzowe od daty 

zawarcia umowy Wykonawca 

otrzyma –0 punktów 

2) za wskazanie terminu dostawy 

19-20 dni kalendarzowe od daty 

zawarcia umowy Wykonawca 

otrzyma –10 punktów 

3) za wskazanie terminu dostawy 

17-18 dni kalendarzowe od daty 

zawarcia umowy Wykonawca 

otrzyma –20 punktów 

4) za wskazanie terminu dostawy 

15-16 dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

Wykonawca otrzyma –30 

punktów 

5) za wskazanie terminu dostawy 

do 14 dni kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

Wykonawca otrzyma –40 

punktów 

RAZEM 100% 100,0 x 

 

2. Całkowita Liczba punktów dla danej części , jaką otrzyma dana oferta, zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G  

gdzie: 

L – całkowita ilość punktów 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” (maks. 60 pkt), 

G – punkty uzyskane w kryterium „termin dostawy” (maks. 40 pkt) 
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3. Ocena punktowa w kryterium cena ofertowa brutto dokonana zostanie na podstawie 

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 

wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Ocena punktowa w kryterium termin dostawy dokonana zostanie na podstawie wzoru 

opisanego w tabeli powyżej. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru dla danej części 

zamówienia. 

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

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

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 uPzp). 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

 

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana 

dla danej części , zostanie poinformowany. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla 

danej części. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.  

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

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
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najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XVI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

Istotne dla stron, postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154  pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje 

wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

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

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp. 

8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie pzp od art. 179. 

Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 

9. Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 

 

XVIII.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

XIX.  INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 

XX.  INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA 

POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6. 

Ustawy. 

XXI.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT 

WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXII.  ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

www.pord.pl 

www.e-bip.org.pl/pordgdansk/ 

XXIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 

XXIV. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XXV.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dla wykonawców za udział w 

postępowaniu. 

XXVI. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ. 

3. Brak powyższego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca całość zamówienia 

wykona własnymi siłami – bez podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za 

zaniechania jak za własne. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

o faktycznym powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy, wskazując 

nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania 

powierzonego podwykonawcy. 

5. Jeżeli wykonawca zmienia albo rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPZP potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez inne podmioty ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

XXVII.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto 

Wykonawcy Ci zgodnie z art. 23 ustawy winni ustanowić Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie 

przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Liderem – Pełnomocnikiem. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP-6/PN/20 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz                     
z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia 
wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”. 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronach 

portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej 

Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po 

zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami 

my, niżej podpisani: 

Wykonawca: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(pełna nazwa wraz adresem Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

___________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z 

niniejszym postępowaniem: 

tel. ____________________ 

e –mail ____________________ 

 

Czy Wykonawca jest małym* lub średnim* przedsiębiorstwem?  

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

2. Oświadczamy, że realizację zamówienia objętego Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową: (60% kryterium): 
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2.1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 

 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.1. 

lit a) SIWZ, za cenę ofertową netto, która wynosi:  

 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ……………………………………. zł 

Cena ofertowa netto za 13 szt. ………………………………........ zł  

Słownie cena ofertowa netto za 13 szt.: 

…………………………………………………………………………………………zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………….. 

producent ………………………………………………………………………………. 

Oprogramowanie: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

b) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.1. 

lit b), za cenę ofertową netto, która wynosi: 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ………………………………. zł  

Słownie cena ofertowa netto za 1 szt.: 

……………………………………………………………………………………… zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………....... 

producent …………………………………………………………………………… 

Oprogramowanie: 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

c) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.1. 

lit  c), za cenę ofertową netto, która wynosi: 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ………………………………........ zł  

Słownie cena ofertowa netto za 1 szt.: 

…………………………………………………………………………………………zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………….. 

producent ………………………………………………………………………………. 
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Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ I zamówienia: 

2.1 a) + 2.1 b) +2.1 c) …………………..………………………... zł  

Podatek VAT ……………………..….% 

Podatek VAT ……………………..… zł 

Cena ofertowa brutto:…………………………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………… zł. 

Termin dostawy zamówienia (40% kryterium): 

 

………………… dni kalendarzowych  
od dnia podpisania umowy. 

 
 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi terminu dostawy zamówienia, 

Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy 

zamówienia tj. 21 dni kalendarzowych co będzie równoznaczne z 

przyznaniem 0 punktów w tym kryterium oceny.  

Wykonawca winien podać termin dostawy w pełnych dniach.  

 

 
2.2. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.2. 

lit a), za cenę ofertową netto, która wynosi: 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ……………………………………. zł 

Cena ofertowa netto za 8 szt. ………………………………........ zł  

Słownie cena ofertowa netto za 8 szt.: 

…………………………………………………………………………………………zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………….. 

producent ………………………………………………………………………………. 

 

 

b) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.2. 

lit b), za cenę ofertową netto, która wynosi: 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ……………………………………. zł 
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Cena ofertowa netto za 5 szt. ………………………………........ zł  

Słownie cena ofertowa netto za 5 szt.: 

…………………………………………………………………………………………zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………….. 

producent ………………………………………………………………………………. 

 

Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ II zamówienia: 

2.2 a) + 2.2 b) …………………..………………………... zł  

Podatek VAT ……………………..….% 

Podatek VAT ……………………..… zł 

Cena ofertowa brutto:…………………………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………… zł. 

Termin dostawy zamówienia (40% kryterium): 

 

………………… dni kalendarzowych  
od dnia podpisania umowy. 

 
 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi terminu dostawy zamówienia, 

Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy 

zamówienia tj. 21 dni kalendarzowych co będzie równoznaczne z 

przyznaniem 0 punktów w tym kryterium oceny.  

Wykonawca winien podać termin dostawy w pełnych dniach.  

 

 
2.3. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 

 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.3. 

lit a), za cenę ofertową netto, która wynosi: 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ……………………………………. zł 

Cena ofertowa netto za 3 szt. ………………………………........ zł  

Słownie cena ofertowa netto za 3 szt.: 

…………………………………………………………………………………………zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………….. 
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producent ………………………………………………………………………………. 

 

b) wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.3 

lit b), za cenę ofertową netto, która wynosi: 

Cena ofertowa netto za 1 szt. ………………………………........ zł  

Słownie cena ofertowa netto za 1 szt.: 

…………………………………………………………………………………………zł 

Oferowany sprzęt: 

model …………………………………………………………………………………… 

symbol ………………………………………………………………………………….. 

producent ………………………………………………………………………………. 

 

 

Razem cena ofertowa netto za CZĘŚĆ III zamówienia: 

2.3 a) + 2.3 b) …………………..………………………... zł  

Podatek VAT ……………………..….% 

Podatek VAT ……………………..… zł 

Cena ofertowa brutto:…………………………………………………………………………………………….zł 

Słownie cena ofertowa brutto: ……………………………………………………………………………… zł. 

Termin dostawy zamówienia (40% kryterium): 

 

………………… dni kalendarzowych  
od dnia podpisania umowy. 

 
 

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie określi terminu dostawy zamówienia, 

Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy 

zamówienia tj. 21 dni kalendarzowych co będzie równoznaczne z 

przyznaniem 0 punktów w tym kryterium oceny.  

Wykonawca winien podać termin dostawy w pełnych dniach.  

 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 

3. Akceptuje / akceptujemy długość gwarancji wg zapisów SIWZ. 

4. Akceptuje / akceptujemy warunki płatności wg zapisów SIWZ. 
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5. Oświadczam / oświadczamy*, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

6. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 

oferty i prawidłowego wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam / oświadczamy*, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wszystkie wymagane przez Zamawiającego wymagania opisane w SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji. 

8. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz z Istotnymi 

postanowienia umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 

nich zawarte. 

9. Oświadczam / oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na 

okres 30 dni  licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem). 

10. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

.*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 

11. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/oferta zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zostały odpowiednio opisane i 

oznakowane. 

12. Oświadczamy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Poniższe dokumenty są 

dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

a. dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 2 SIWZ, dotyczące Wykonawcy 

□ https://ems.ms.gov.pl, 

□ https://prod.ceidg.gov.pl, 

□ ……………………………………………………… 

b. dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 2 SIWZ, dotyczące innego 

podmiotu, na zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  potwierdzając  

spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu (jeżeli dotyczy) 

□ https://ems.ms.gov.pl, 

□ https://prod.ceidg.gov.pl, 

□ ……………………………………………………… 

 

13. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że: 

a. nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia* 

b. zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia*:  
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Lp.  Nazwa części zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

1   

2   

* niepotrzebne skreślić 

 

 

14. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

15. Załączniki: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 
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KWESTIONARIUSZ DLA WYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM PORD,  

PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 

Dane Wykonawcy (nazwa i adres) 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

KRS __________________________________________________________ 

NIP ___________________________________________________________ 

REGON ________________________________________________________ 

Nr  telefonu _____________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

_____________________________       _______________________________ 

              (miejscowość i data)                                                                           (podpis Wykonawcy) 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i 
realizacja umowy. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych). 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku z siedzibą  w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk, 

zwany dalej PORD; 

 z administratorem można się skontaktować poprzez  adres email: pord@pord.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby administratora; 

 zgodnie z  art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 

może pan/Pani  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może 

się odbyć tel: 58 300 15 43, fax 58 300 15 14, drogą elektroniczną na adres email: 

iod@pord.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067  Gdańsk *; 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, pn:   

 
„Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na 

oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego 
dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku” 

 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Oświadczam że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli 

informacyjnej 

 

________________________                                     __________________________ 

   (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie) 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP-6/PN/20 
 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

zamówień publicznych (dalej jako: uPzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
fabrycznie nowych komputerów, serwera wraz z licencjami na oprogramowania 
oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku” prowadzonego przez Pomorski Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Gdańsku, oświadczam, co następuje: 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 uPzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt.1 uPzp. 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ___________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 
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ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ___________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób 

uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP-6/PN/20 
 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawa fabrycznie nowych 
komputerów, serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, 
drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Gdańsku” 
 
Oświadczam, że: 

 nie należę do żadnej grupy kapitałowej* 
 nie należę do żadnej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym 

postępowaniu.* 
 należę do tej samej grupy kapitałowej, który złożył odrębną ofertę w tym 

postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib)*/**: 
1. ……………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  *) 

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

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

______________, dnia _________________ r.  
(miejscowość) 

      ____________________ 
(pieczęć i podpis osób uprawnionych 

do reprezentacji Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej) 

UWAGA: Grupa kapitałowa – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

* Niewłaściwe skreślić 
** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, 

należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z 
partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

Nr postępowania ZP - 6/PN/20 
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

UMOWA NR ZP/………………./2020 

 

Zawarta w dniu ……………………………… 2020 roku w Gdańsku pomiędzy: 

Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku (PORD w Gdańsku) z siedzibą              

w Gdańsku przy ul. Równej 19/21, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 584-22-64-

707, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym lub zamiennie Kupującym 

a 

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

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

Reprezentowanym/ą przez:   

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

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

zwanym dalej Wykonawcą lub zamiennie Sprzedającym 

Przedmiot Umowy 

§1 

1. Przedmiotem  umowy (zwanej dalej Umową) jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia Zamawiającego z dnia …………………………… r. oraz ofertą 

Wykonawcy doręczoną w dniu ………………………… r., stanowiącymi integralną część 

Umowy oraz jej załączniki nr 1 i 2, dostawa: 

CZĘŚĆ I: 

a) 13 szt. fabrycznie nowych komputerów wraz z licencjami na oprogramowania 

opisanych w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.1 lit a) SIWZ, 

b) 1 szt. fabrycznie nowego komputera wraz z licencjami na oprogramowania 

opisanego w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.1 lit b)SIWZ, 
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c) 1 szt. fabrycznie nowego serwera wraz z licencjami na oprogramowania opisanego 

w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.1 lit c) SIWZ* 

 

Lub/i 

 

CZĘŚĆ II: 

 

a) 8 szt. fabrycznie nowych monitorów opisanych w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.2 lit 

a) SIWZ 

b) 5 szt. fabrycznie nowych monitorów opisanych w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.2 lit 

b) SIWZ* 

 

Lub/i 

 

CZĘŚĆ III: 

 

a) 3 szt. fabrycznie nowych drukarek opisanych w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 2.3 lit a) 

SIWZ 

b) 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego opisanego w Rozdziale III 

pkt. 2 ppkt 2.3 lit b) SIWZ* 

 (dalej: Przedmiot Umowy). 

 

* w zależności na którą część Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę 

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Umowy za cenę …………………. 

zł (słownie: ………………………………………………………………………………) netto, powiększoną o 

obowiązujący podatek VAT (kwota brutto wraz ………………. % VAT wynosi 

……………………………………………………………………………………... zł, słownie………………………….. ). 

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy własnymi siłami zgodnie z SIWZ oraz złożoną 

ofertą. 

4. Dostawa przez Sprzedającego przedmiotu Umowy Kupującemu, nastąpi do 

wskazanego miejsca do siedziby Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na adres: 

ul. Równa 19/21, 80 - 067 Gdańsk, Budynek A, I piętro, pokój 121A, w terminie 

………… dni kalendarzowych (w zależności od oświadczenia w ofercie) po 

zawarciu Umowy. 

5. Kupujący oświadcza, że dokona zapłaty ceny określonej w §1 ust. 2 Umowy, po 

prawidłowym jej  wykonaniu, w terminie czternastu dni od dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Sprzedającego. 

6. Podstawę do wystawienia faktury, będzie stanowił protokół zdawczo – odbiorczy 

podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

Obowiązki Sprzedającego 

§2 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do: 

a) terminowej i rzetelnej realizacji Przedmiotu Umowy; 

b) stosowania odpowiednich materiałów, sprzętu, oprogramowania posiadających 

wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty i spełniających obowiązujące 

normy; 
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c) wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w Umowie, z najwyższą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

umowy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo kontroli jakości dostarczonego sprzętu i 

oprogramowania. 

Obowiązki Zamawiającego 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

 Odebrać Przedmiot Umowy w wyznaczonym terminie, o którym Wykonawca 

powiadomi telefonicznie lub e-mailem osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu 

umowy tj. Małgorzatę Bąkiewicz. 

 Powiadomić Wykonawcę o zauważonych usterkach i wadliwym działaniu 

Przedmiotu Umowy. 

 Terminowo regulować należność za wykonanie Umowy. 

Odpowiedzialność i gwarancja 

§4  

1. Strony zobowiązują się do zachowania przy wykonywaniu Umowy należytej 

staranności. Przez należytą staranność rozumie się staranność powszechnie 

wymaganą w stosunkach objętych treścią Umowy od profesjonalnych podmiotów 

świadczących określone usługi zawodowo. 

2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z programów i licencji 

będących przedmiotem zamówienia nie będzie naruszać praw osób trzecich w 

zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej ani jakichkolwiek innych praw 

osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i 

kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od 

Zamawiającego.* 

4. Każda ze stron odpowiada za działania lub zaniechania osób, z pomocą których 

umowę wykonuje lub którym wykonanie umowy powierza, jak za działania lub 

zaniechania własne.  

5. Przedmiot Umowy jest objęty gwarancją Sprzedającego zgodnie z SIWZ. Gwarancja 

jest w formie D2D (door-to-door). 

6. Oprogramowanie chroni również gwarancja producenta (warunki gwarancji dołączone 

zostaną do każdego produktu). 

7. Jeśli w trakcie trwania okresu gwarancji zostanie stwierdzona nieprawidłowość w 

działaniu przedmiotu umowy  Sprzedający niezwłocznie dokona naprawy 

gwarancyjnej.  

 

* w zależności na którą część Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę 

 

Kary umowne, Odstąpienie 
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§5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w szczególności 

czynności określonych w §1 ust. 1, Zamawiający  może: 

a) żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2,5 % ceny wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §1 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu 

terminu określonego w § 1 ust. 4 Umowy, 

lub 

b) odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy, 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 

udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary 

umownej w wysokości 1,5 % ceny wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §1 ust. 2 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania. W przypadku 

opóźnienia w wykonaniu  zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji trwającego 

dłużej niż 7 dni, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania powyższych 

czynności osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

4. Niezależnie od powyższych roszczeń, w przypadku gdyby Zamawiający  poniósł 

szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on 

dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, 

na zasadach  ogólnych Kodeksu cywilnego. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§6 

Przedstawicielami stron dla potrzeb realizacji Umowy są: 

1. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………. 

2. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§7 

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sądy 

powszechne w Gdańsku.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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