nr sprawy 12/2020/Z

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kraków, 23.12.2020 r.
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I. Nazwa Zamawiającego.
Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa
Fundacja Badawcza
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony w rozumieniu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. dalej jako „Pzp”),
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
III. Przedmiot zamówienia.
CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne; 30231300-0 - Monitory ekranowe; 30232100-5
drukarki i plotery, 30121100-4 Fotokopiarki, 30216110-0 Skanery komputerowe, 30237200-1
Akcesoria komputerowe, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, z możliwością zastosowania
prawa opcji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również transport
urządzeń do siedziby Zamawiającego.
Wymagania ogólne:
1. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony wraz z instrukcjami obsługi,
sterownikami, oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego
korzystania z dostarczonego sprzętu (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w
specyfikacji technicznej).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów
i wymagań technicznych, funkcjonalnych oraz gwarancji zawiera załącznik 1 do SIWZ
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed
dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego
poprawnej pracy.
4. Przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez
producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
6. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie
wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych
(wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.
7. Zamawiający w stosunku do systemu operacyjnego laptopów dopuszcza składanie ofert
równoważnych, spełniających co najmniej opisane w niniejszej SIWZ i Załączniku nr 1 do
SIWZ, wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do
wykazania równoważności w swojej ofercie. Wszystkie zaproponowane przez
Wykonawcę równoważne urządzenia lub funkcjonalności muszą posiadać parametry
techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz
posiadać stosowne dopuszczenia. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych
powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy
ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych
oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia lub
funkcjonalności są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji do zwiększenia zakresu
zamówienia o zakup maksymalnie: 11 szt. laptopów, 11 szt. stacji dokujących, 22 szt.
monitorów, 11 szt. klawiatur i myszy, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego, 11 szt.
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9.

zestawów kabli. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.
Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem
Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie
Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienia objęte opcją
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu każdorazowo
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady
dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również,
że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016//679 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 rozporządzenia o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L nr 119
str. 1, (dalej: „RODO”).

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do
SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
6. Informacje dotyczące podwykonawców
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców
(zgodnie z treścią formularza oferty). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie
części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca
zrealizuje zamówienie samodzielnie.
Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany uprzednio wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i
zaniechania.
IV. Termin realizacji zamówienia.
Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywać przez 12 miesięcy
od daty jej zawarcia.
Zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie do 14 dni liczonych
od udzielania zamówienia, tj. zawarcia umowy.
Zamówienie w zakresie prawa opcji musi zostać wykonane każdorazowo w terminie do 14 dni
liczonych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przesłanego na adres e-mailowy Wykonawcy.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu.
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym
zakresie.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym
zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Podstawy wykluczenia.
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2) dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp, tj:
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 2020 r. poz. 814
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub
art. 24 ust. 5 pkt.1 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. Nie dotyczy to sytuacji, w której 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
(instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające
przedstawione dowody.
Informacje dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki
cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
4

Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek o którym
mowa w punkcie V. 2.1. niniejszej SIWZ (doświadczenie) Zamawiający uzna za spełniony
jeżeli spełnia go co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Zamawiający wyłącza
możliwość łączenia potencjałów Wykonawców w tym zakresie.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający na podstawie art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr
3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1 SIWZ składa każdy w Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdzać ma brak podstaw
do wykluczenia.
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI. 1 SIWZ.
1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI. 1 SIWZ.
2. Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich Wykonawców.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże
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
(załącznik nr 4 do SIWZ).W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument dotyczyć
musi każdego z Wykonawców.
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 6 ustawy Pzp):
3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
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gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców,
3.2.W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, składa w odniesieniu do
tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt VI. 3.1.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów o których mowa:
4.1. w pkt. VI.3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
4.2. 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, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy
dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
4.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba
której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
5. Zamawiający nie zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
VI.3.1 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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VII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz informacje dotyczące składanych
dokumentów i oświadczeń
1. Na zawartość oferty składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z
załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym opis oferowanego
przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ, który stanowić będzie treść oferty,
2. Do oferty należy załączyć:
2.1. oświadczenia wskazane w punkcie VI. 1 niniejszej SIWZ sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
2.2. pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów lub
poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez pełnomocnika, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych
(ewidencyjnych) Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
2.3. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na
zasoby podmiotu trzeciego wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zobowiązanie musi być podpisane przez osobę(y) upoważnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji, w zakresie zgodnym z treścią
zobowiązania.
3. Wymagania dotyczące oferty
Ofertę oraz załączone do niej dokumenty składa się pod rygorem nieważności w
formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, wraz z
pozostałymi dokumentami w formie elektronicznej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod
rygorem odrzucenia oferty.
Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być podpisana przez
osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę
upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa w zakresie zgodnym z treścią oferty. (Wymóg
dotyczy również poświadczania kopii dokumentu za zgodność z oryginałem).
Podpisy składane na formularzu oferty, oświadczeniach i dokumentach muszą umożliwiać
identyfikację osoby która je złożyła (np. podpis wraz z imienną pieczątką).
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną
podaną cyfrowo i słownie przyjmuje się, że prawidłowo podana została cena wpisana
cyfrowo.
Zamawiający zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami był zestawiony w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację oraz
aby każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące wszystkich Wykonawców,
- oferta musi być podpisana w sposób wiążący wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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 2020 r.,
poz. 1282z późn. zm.).
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 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
Dokumenty, 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 publicznego, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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 lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Pełnomocnictwa składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów sporządzonych w języku obcym.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w SIWZ które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń, czy też potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem, dokumenty lub oświadczenia powinny być opatrzone podpisem osoby lub osób
uprawnionych do reprezentacji, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę
upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa (Wymóg dotyczy również poświadczania
kopii dokumentu za zgodność z oryginałem). Osoba podpisująca dokument zawierający
oświadczenie woli musi być umocowana do reprezentowania podmiotu lub podmiotów
imieniu których składa podpis, co najmniej w zakresie niezbędnym do złożenia
oświadczenia woli wyrażonego w treści dokumentu.
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W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli
w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut NBP, Zamawiający przyjmie
kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
5. Zasady poprawy oczywistych omyłek rachunkowych:
W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cen jednostkowych oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową a
błędnie podano wynik mnożenia.
W przypadku sumowania cen za poszczególne składowe danej części:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za składowe danej części zamówienia,
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny składowe danej części zamówienia a błędnie
podano wynik sumowania.
6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1913), jeśli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać, w odrębnym
dokumencie załączonym do oferty, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiębiorstwa".
Nie można zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie!
W przypadku, gdy informacje składane w drodze wyjaśnień lub uzupełniane dokumenty
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w
sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym
następująco: „Dostawa sprzętu komputerowego. Numer sprawy 2/2020”
z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 12.01.2021 r. do godz. 13.00.”.
Na opakowaniu należy również zamieścić informację o nazwie i adresie Wykonawcy.
8. Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
ofert przed upływem terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert nie można wycofać oferty ani wprowadzić zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem
zapisów art. 93 ust 4 ustawy Pzp).
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
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przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie między Zamawiającym, a Wykonawcami
oświadczeń, zawiadomień, wniosków, lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy pomocy środków
komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem podpunktu 2.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, oraz pełnomocnictwa muszą
być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. z
2020 r. poz. 2020 ), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, zawiadomień, wniosków, lub innych informacji
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej każda ze Stron, na żądanie drugiej,
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przekazanej pocztą
elektroniczną przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Więckiewicz e-mail
m.wieckiewicz@sano.science
7. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy
kierować na adres: procurement@sano.science, m.wieckiewicz@sano.science
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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. 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. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w rozdz. VIII. 8 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert
może dokonać zmiany treści niniejszej SIWZ. Informacje dotyczące dokonanej zmiany
wraz z treścią zmian Zmawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
X. Termin związania ofertą.
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1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać do dnia 12.01.2021 r. do godz. 12.00 w:
siedzibie fundacji Sano: ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków
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.
Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 r. o godz. 13.00 w:
siedzibie fundacji Sano: ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków. Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 491), jeżeli
będzie to uzasadnione okolicznościami, Zamawiający może dokonać otwarcia ofert bez
fizycznego udziału zainteresowanych osób z jednoczesnym zapewnieniem bieżącej
transmisji (na żywo) dźwięku i obrazu za pomocą łącza internetowego (transmisja online).
W takim przypadku Zamawiający zamieści informację na temat przeprowadzenia otwarcia
ofert za pośrednictwem transmisji online wraz z danymi dostępowymi na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ nie później niż do godziny 12.00 w dniu
poprzedzającym dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie https://sano.science
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać całość kosztów związanych z realizacją
zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w
niniejszej specyfikacji oraz załącznikach do niej a także obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i
usług z 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.),
3.
4.

Łączną cenę oferty stanowi suma cen jednostkowych wszystkich elementów zamówienia
tj. zamówienie podstawowe oraz objęte prawem opcji.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
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od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
[Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów bądź importu
usług w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP oraz w przypadku towarów
wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku VAT, do których stosuje się tzw.
mechanizm odwróconego podatku VAT w przypadku Wykonawców krajowych]
5.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przyjęte kryteria oceny ofert

1.

Kryterium

Łączna cena
oferty brutto
(C)

Wydajność
procesora
(WP)

Waga komputera
przenośnego
(W)

Waga
[%]

60%

30%

Maksymalna
liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

60

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty

30

Procesor – ilość punktów w niezależnym teście PassMark z
dnia 23.12.2020r. (zgodnie z listą procesorów publikowaną na
stronie https://www.cpubenchmark.net/ ):
6400 do 6800 (włącznie) – 0 punktów
ponad 6800 – 30 punktów

10%

10

100%

100

Ponad 1,2 kg – 0 punktów
Od 1,1 kg (włącznie) do 1,2 kg (włącznie) – 5 punktów
Poniżej 1,1 kg – 10 punktów

(laptop z baterią)
RAZEM

────────────────────

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena oferty brutto”
WP – punkty uzyskane w kryterium „Wydajność procesora”
W – punkty uzyskane w kryterium „Waga komputera przenośnego”

Ocena punktowa w poszczególnych kryteriach dokonana zostanie w oparciu o informacje zamieszczone w
Formularzu ofertowym!

2. Dla każdej oferty zostaną zsumowane punkty przyznane w każdym kryterium. Oferta z
najwyższa sumą punktów zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, którego oferta
odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
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3. 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 w przypadku gdy
złożone zostaną oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je
złożyli do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
4. 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. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
(wyznaczonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp).
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik
nr 5 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
XVIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016//679 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 rozporządzenia o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L nr 119 str.
1, (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sano – Centrum
Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza
z siedzibą w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000797490, posługująca się numerem REGON
384298430 oraz NIP 6772446472
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować pisząc pod adresem e-mail: legal@sano.science
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
4. 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 Pzp.
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5.
6.

7.

8.

9.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania
oraz do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także w
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy .
Informujemy, iż w związku z przekazanymi danymi osobowymi nie będzie dochodziło do
podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym do
profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom
międzynarodowym za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych przez
Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.
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.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016//679 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 rozporządzenia o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L nr 119 str.
1, (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sano – Centrum
Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza
z siedzibą w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000797490, posługująca się numerem REGON
384298430 oraz NIP 6772446472
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować pisząc pod adresem e-mail: legal@sano.science
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od podmiotu
składającego odpowiedź na ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
4. Administrator będzie prawdopodobnie, w zależności od treści wniosku, przetwarzał
Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane
kontaktowe dane dotyczącego kwalifikacji, dane dotyczące miejsca zatrudnienia
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
6. 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 Pzp.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
c) żądania do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania
oraz do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także w
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy .
9. Informujemy, iż w związku z przekazanymi danymi osobowymi nie będzie dochodziło do
podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym do
profilowania.
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom
międzynarodowym za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych przez
Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.
XIX. Postanowienia końcowe
Informacje o finansowaniu
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej:
•

Projekt Międzynarodowej Agendy Badawczej (FNP, POIR); nr umowy MAB
PLUS/2019/13

•

Projekt Sano (H2020, Teaming for Excellence Phase 2); nr umowy: 857533

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy
obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofert
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – projekt umowy

Zatwierdzam: Marian Bubak
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu Zamówienia
L.P.
Nazwa sprzętu
1

Opis wymaganych parametrów technicznych

Komputery
1. Procesor osiągający minimum 6400 punktów w niezależnym teście PassMark z dnia
przenośne (Laptopy)
23.12.2020r. (zgodnie z listą procesorów publikowaną na stronie
https://www.cpubenchmark.net/)
2. Pamięć operacyjna (RAM) – min. 16 GB
3. Dysk półprzewodnikowy (SSD) o pojemności co najmniej 512 GB
4. Ekran o przekątnej 14’’ o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 (FHD)
5. Karta graficzna obsługująca min. 3 ekrany – w tym wbudowany o rozdzielczości min. 1920 x
1080 oraz 2 zewnętrzne monitory o rozdzielczości min. 3840 x 2160 podłączone przez stację
dokującą wyspecyfikowaną w L.P. 2)
6. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p, z mechaniczną przesłoną (pozwalającą na
czasowe zasłonięcie kamery dla bezpieczeństwa)
7. Dźwięk
a. Wbudowane głośniki
b. Wbudowany mikrofon
8. Łączność
a. Ethernet 10/100/1000 Mbps wbudowany lub poprzez dołączoną przejściówkę
b. Wi-Fi zgodne ze standardami 802.11 a/b/g/n/ac
c. Bluetooth
9. Złącza (minimalny zestaw)
a. 2 złącza USB 3.1
b. 2 złącza USB-C
c. Cyfrowe wyjście wideo (np. HDMI, mDP)
d. Gniazdo słuchawek/mikrofonu
10. Waga (samego laptopa z baterią) - max. 1,25 kg
11. Z komputerem ma być dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z
kompletem płyt instalacyjnych CD/DVD lub partycją recovery. Licencją nieograniczona w
czasie powinna umożliwiać ewentualny upgrade oraz wielokrotną ponowną instalacje systemu
z dostarczonych nośników lub z partycji bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Liczba zakupiona
w ramach umowy
20 (9 –
zamówienie
podstawowe, 11 –
prawo opcji)
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2

Stacje dokujące

3

Monitory

Zainstalowany system operacyjny (również po każdorazowej reinstalacji) nie może wymagać
aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest także
możliwość przywrócenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.
Musi posiadać wszelkie dokumenty potwierdzające jego legalność, w tym COA (certyfikat
autentyczności).
Musi zapewniać pełne wsparcie przez System Operacyjny uruchamiania plików w formacie
Portable Executable (PE) w wersji 64-bit – w tym plików wykonywalnych (.exe), bibliotek (.dll)
itp. bez zastosowania mechanizmów emulacji (ze względu na zgodność oraz wydajność).
Musi zapewniać wsparcie dla środowiska Common Language Runtime (CLR) w wersji 4 oraz
pełnej obsługi platformy .NET Framework 4.8.
Musi zapewnić pełną zgodność z Active Directory oraz Azure Active Directory poprzez
możliwość dołączenia urządzenia do Domeny w ramach tych rozwiązań.
Musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji
i poprawek do systemu operacyjnego.
Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień.
Musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością.
Musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem.
Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na
fakt, iż zdecydowania większość komputerów użytkowanych przez Zamawiającego działa w
wyżej wymienionym systemie i zdecydowana większość jego pracowników jest przeszkolona
w jego obsłudze
12. Zasilacz w zestawie
Stacja dokująca w pełni zgodna z zaproponowanym laptopem (wyspecyfikowanym w pkt. 1)
zapewniająca następujące cechy:
1. Obsługa min. 2 monitorów 4K poprzez wyjścia cyfrowe (np. DVI, DP, HDMI itp.)
2. Port Ethernet (10/100/1000 Mbps) bez dodatkowych przejściówek
3. Min. 2 złącza USB 3.0 oraz 1 złącze USB-C
4. Zasilanie laptopa poprzez stację
1. Przekątna monitora min. 27’’
2. Rozdzielczość min. 3840 x 2160
3. Regulacja wysokości, konta pochylenia i obrotu ekranu

20 (9 –
zamówienie
podstawowe, 11 –
prawo opcji)
40 (18 –
zamówienie
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4

Klawiatura i mysz

5

Urządzenie wielofunkcyjne

6.

Kable

4. Minimum 1 złącze HDMI
5. Minimum 1 złącze DP
6. Minimum 1 złącze DVI-D
7. Minimum 1 złącze USB-C
Zestaw bezprzewodowy:
1. Klawiatura - układ Amerykański międzynarodowy – US/INT)
2. Mysz optyczna
3. Odbiornik radiowy USB (kompatybilny z 1 i 2)
Urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, skanowanie oraz kopiowania o
następujących parametrach:
1. Formaty papieru: co najmniej A3 oraz A4
2. Druk:
a. Kolorowy – laser lub LED
b. Rozdzielczość min. 600x600 dpi
c. Druk dwustronny (automatyczny)
3. Skaner:
a. Kolorowy
b. Rozdzielczość min. 600x600 dpi
c. Skanowanie dwustronne
d. Skanowanie do wiadomości e-mail (bez udziału komputera)
4. Kopiowanie w kolorze, z rozdzielczością min. 600x600 dpi
5. Komunikacja
a. Ethernet (100Mbps lub szybszy)
b. USB
6. Obsługa języków: PCL5e , PCL6
7. Obsługiwane systemy operacyjne:
a. Windows
b. Mac OS X
1. Listwa zasilająca min. 5 gniazdek
2. 2 kable umożlwiający połączenie oferowanych monitorów do stacji dokującej (o ile nie są
zawarte w zestawie z monitorem lub stacją)
3. Kabel połączeniowy Ethernet (RJ45/RJ45, kat. minimum 5e) o długości 2 m

podstawowe, 22 –
prawo opcji)
20 (9 –
zamówienie
podstawowe, 11 –
prawo opcji)
1 – prawo opcji

20 (9 –
zamówienie
podstawowe, 11 –
prawo opcji)
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Gwarancja na laptopy:
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia (laptopy) na okres 24 miesięcy, licząc od daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń), z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ
oraz z Załącznika 1 do SIWZ. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie części składowe, podzespoły, oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu
umowy lub usługi nabyte u podmiotów trzecich przez Wykonawcę. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie
funkcji użytkowych przez dostarczony sprzęt, deklarowanych przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.
2. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli
jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego
ponosi Wykonawca.
3. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na
zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów
niniejszego paragrafu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w szczególności w razie
wykrycia tzw. „martwych pikseli” matrycy ekranów laptopów, lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu komputerowego (onsite) w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili
zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem
usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części
zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas
naprawy
Gwarancja na pozostałe elementy przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia (stacje dokujące, monitory, klawiatury i myszy, urządzenie wielofunkcyjne, kable) na okres 24
miesięcy, licząc od daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń), z
uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ oraz z Załącznika 1 do SIWZ. Wykonawca udziela gwarancji na
wszystkie części składowe, podzespoły, oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy lub usługi nabyte u podmiotów trzecich przez
Wykonawcę. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczony sprzęt,
deklarowanych przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.
2. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli
jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego
ponosi Wykonawca.
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3. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na
zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów
niniejszego paragrafu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w szczególności w razie
wykrycia tzw. „martwych pikseli” matrycy ekranów monitorów, lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu komputerowego (onsite) w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 72 godzin od chwili
zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem, przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza
miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być
dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający
Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej –
Międzynarodowa Fundacja Badawcza

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
adres

.......................................................................................................................................................
NIP

.......................................................................................................................................................
adres e-mailowy

.......................................................................................................................................................
telefon

.......................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym

Oferujemy: wykonanie całości przedmiotu zamówienia , zgodnie z zakresem określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną cenę (zawierającą zamówienie
podstawowe
oraz
objęte
prawem
opcji)
netto
……….................
zł,
(słownie:…………………………….. ……….…......00/100 zł) plus należny podatek VAT w
wysokości
..…%,
co
daje
kwotę
brutto
…....................….zł
(słownie:............................................................................00/100 zł)
w tym
zamówienie
podstawowe
za
kwotę:
netto
……….................
zł,
(słownie:…………………………….. ……….…......00/100 zł) plus należny podatek VAT w
wysokości
..…%,
co
daje
kwotę
brutto
…....................….zł
(słownie:............................................................................00/100 zł)
zamówienia objęte prawem opcji za kwotę: netto ………................. zł,
(słownie:…………………………….. ……….…......00/100 zł) plus należny podatek VAT w
wysokości
..…%,
co
daje
kwotę
brutto
…....................….zł
(słownie:............................................................................00/100 zł) w tym
Szczegółową kalkulację cen jednostkowych zawiera załącznik 1 do Formularza ofertowego
Procesor o następującej ilości punktów w testach z dnia 23.12.2020r.:- ………..
Waga komputera przenośnego ……………. kg
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Termin realizacji zamówienia:
Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie obowiązywać przez 12 miesięcy
od daty jej zawarcia.
Zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie do 14 dni liczonych
od udzielania zamówienia, tj. zawarcia umowy.
Zamówienie w zakresie prawa opcji musi zostać wykonane każdorazowo w terminie do 14 dni
liczonych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przesłanego na adres e-mailowy
Wykonawcy……………….
Oświadczenia:
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym powyżej, zgodnie z
wymaganiami SIWZ;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) oświadczamy, iż zgodnie z zapisami SIWZ (opis przedmiotu zamówienia oraz projekt
umowy) oferujemy gwarancję określoną przez Zamawiającego
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert;
6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi (na zasadach opisanych we
wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury;
7) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
Oświadczam, 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.
1)

Zakres prac powierzonych podwykonawcom:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również
dane proponowanych podwykonawców)
1. wykonanie.......................................................................................................................
Nazwa Podwykonawcy .......................................................................................................
2. wykonanie.......................................................................................................................
Nazwa Podwykonawcy .......................................................................................................
Oświadczamy, że posiadamy status małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 poz. 1292, z późn. Zm.):
TAK/NIE
……….………………............................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
*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).
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - opis oferowanego przedmiotu zamówienia
L.P.
1.

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP)

Oferowane parametry
PARAMETRY

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
L.P.
2.

TYP/RODZAJ/MODEL/PRODUCENT
Procesor
Pamięć operacyjna (RAM)
Dysk półprzewodnikowy (SSD) PCI Express (lub porównywalnej wydajności)
Ekran
Karta graficzna
Kamera internetowa
Dźwięk
Łączność
Złącza
Waga
System operacyjny
Zasilacz
Warunki gwarancji

STACJA DOKUJĄCA

Oferowane parametry
PARAMETRY

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
L.P.
3.

TYP/RODZAJ/MODEL/PRODUCENT
Ilość obsługiwanych monitorów 4K poprzez wyjścia cyfrowe (np. DVI, DP, HDMI itp.)
Port Ethernet
Złącza
Zasilanie laptopa poprzez stację
Warunki gwarancji

MONITOR

Oferowane parametry
PARAMETRY

1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
L.P.
4.

TYP/RODZAJ/MODEL/PRODUCENT
Przekątna monitora
Rozdzielczość
Regulacja wysokości, konta pochylenia i obrotu ekranu
Złącza cyfrowe
Warunki gwarancji

KLAWIATURA I MYSZ

Oferowane parametry
PARAMETRY

4
4.1
L.P.
5.

TYP/RODZAJ/MODEL/PRODUCENT
Warunki gwarancji

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

Oferowane parametry
PARAMETRY

5
5.1
5.2

TYP/RODZAJ/MODEL/PRODUCENT
Formaty
Druk:
✓ Technologia druku (laser/led)
✓ Rozdzielczość
✓ Druk dwustronny
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5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
L.P.
6.

Skaner płaski:
✓ Rozdzielczość
✓ Skanowanie dwustronne
✓ Skanowanie do e-maila (bez udziału komputera)
Rozdzielczość kopiowania w kolorze
Komunikacja
Obsługiwane języki
Obsługiwane systemy operacyjne
Warunki gwarancji

KABLE

Oferowane parametry
PARAMETRY

6.1
6.2
6.3
6.4

Ilość gniazdek listwy zasilającej
2 kable umożlwiający połączenie oferowanych monitorów do stacji dokującej (o ile nie są
zawarte w zestawie z monitorem lub stacją)
Kabel połączeniowy Ethernet (RJ45/RJ45, kat. minimum 5e) o długości 2 m
Warunki gwarancji
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Zestawienie cen jednostkowych:
L.P.

1.

2.

OFEROWANY
TYP/RODZAJ/MODEL/
PRODUCENT
KOMPUTER PRZENOŚNY
(LAPTOP) –
……………………………………
……………………………………
STACJA DOKUJĄCA –
……………………………………
……………………………………

CENA
JEDNOSTKOW
A NETTO W
ZŁOTYCH
…… zł

LICZBA
SZTUK

WARTOŚĆ NETTO W
ZŁOTYCH

WARTOŚĆ BRUTTO W
ZŁOTYCH

20

…… zł
(słownie: ………..)

…… zł
(słownie: …………..)
Stawka VAT …. %

…… zł

20

…… zł
(słownie: ………..)

…… zł
(słownie: …………..)
Stawka VAT …. %

3.

MONITOR –
……………………………………
……………………………………

…… zł

40

…… zł
(słownie: ………..)

…… zł
(słownie: …………..)
Stawka VAT …. %

4.

KLAWIATURA I MYSZ –
……………………………………
……………………………………

…… zł

20

…… zł
(słownie: ………..)

…… zł
(słownie: …………..)
Stawka VAT …. %

URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE –
……………………………………
……………………………………
6. KABLE –
……………………………………
……………………………………
……………………………………
ŁĄCZNA KWOTA

…… zł

1

…… zł
(słownie: ………..)

…… zł
(słownie: …………..)
Stawka VAT …. %

…… zł

20

…… zł
(słownie: ………..)

…… zł
(słownie: …………..)
Stawka VAT …. %

NETTO:
…… zł
(słownie: ………..)

BRUTTO:
…… zł
(słownie: ………..)

5.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa
Fundacja Badawcza
Wykonawca
……………………………
……………………………
OŚWIADCZENIE
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu
komputerowego” oświadczam co następuje:
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w punkcie V.1.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego V.1. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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
Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca.
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
Podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..,
(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
............................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa
Fundacja Badawcza
Wykonawca
……………………………
……………………………
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu
komputerowego” oświadczam, iż:
1. należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.) z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu:
1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu:
3. Nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
PROJEKT UMOWY NR ………………………….
zawarta w dniu …………….. r. w Krakowie, (dalej jako „Umowa”) z Wykonawcą wybranym w
postępowaniu o zamówienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, pomiędzy:
Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa
Fundacja Badawcza z siedzibą w Krakowie, ul. Nawojki 11, 30-072 Kraków, wpisaną do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000797490, posiadającym
REGON 384298430 oraz NIP 6772446472, zwaną dalej Zamawiającym, którą
reprezentuje:
……………………………….
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (xx-xxx), przy ul. ……..,
posiadającą/posiadającym nr PESEL: ………………………………., prowadzącą/prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą „…………………………………….”, przy ul. …………………………..,
posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON: ……………………….., zwaną/zwanym
dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., (xx-xxx). …………… wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: …………………., kapitał
zakładowy w wysokości1: ……………………., opłacony w całości2, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
§1.

1

Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z
o.o., oraz spółki akcyjnej.
2
Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz
spółki akcyjnej.
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1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów (dalej,
jako: "Sprzęt") wraz z dostawą dożywotniej licencji na system operacyjny Microsoft
Windows 10 Pro PL lub równoważnego3 (dalej jako: "Oprogramowanie") do siedziby
Zamawiającego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie (dalej jako "Przedmiot
Umowy").
2. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także
zastosowanie do poszczególnych i pojedynczych sprzętów, a także do ich części lub
elementów.
3. Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący
Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”) oraz oferta Wykonawcy z dnia
............................................. , stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako: „Oferta”).
4. Zamawiający w ramach realizacji Umowy przewiduje możliwość zastosowania prawa
opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 pzp (dalej jako: "prawo opcji"). Opis, ilości oraz
pozostałe wymagania Zamawiającego, co do Sprzętu i Oprogramowania, który
dostarczy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca, niezależnie od
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, (dalej jako: "zamówienie
gwarantowane") zawiera SOPZ oraz Oferta. Zamawiający zastrzega zastosowanie
prawa opcji do zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy o zakup maksymalnie: 11 szt.
laptopów, 11 szt. stacji dokujących, 22 szt. monitorów, 11 szt. klawiatur i myszy, 1 szt.
urządzenia wielofunkcyjnego, 11 szt. zestawów kabli.
5. Uruchomienie prawa opcji, następuje poprzez złożenia oświadczenia woli przez
przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 Umowy, lub
Zamawiającego, w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, przesłanego na adres
mailowy Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy, w określonym przez
Zamawiającego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa
opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. W ramach prawa opcji
Zamawiający ma prawo do zgłaszania kilku zamówień dodatkowych do maksymalnej
liczby Sprzętu i Oprogramowania określonego w SOPZ. Zamawiający oświadcza, iż z
prawa opcji może skorzystać przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
6. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienia
realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie
skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy
żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak
te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający
zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w
zamówieniu gwarantowanym.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodny z Umową i wolny od wad Sprzęt/
Oprogramowanie do siedziby Zamawiającego w poniższych terminach:
1) zakresie zamówienia gwarantowanego - w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
2) zakresie prawa opcji - w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia
złożenia zamówienia przez Zamawiającego w formie mailowej, na adres mailowy
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy.
9. Przedmiot Umowy musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami,
okablowaniem
oraz
towarzyszącym
oprogramowaniem
niezbędnym
do
prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
10. Dostarczony Przedmiot Umowy, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed
dniem dostarczenia, a w przypadku Sprzętu – z wyłączeniem używania niezbędnego
W przypadku Oprogramowania równoważnego Umowa zostanie uzupełniona o nazwę właściwego
oprogramowania.
3
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dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, najwyższej jakości i funkcjonalności,
wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz zgodny z wymogami określonymi w
SOPZ, Wykonawca oświadcza, że dostarczany Sprzęt jest opakowany oryginalnie,
opakowania są nienaruszone, posiadają zabezpieczenia stosowane przez producenta
oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub
markę producenta Sprzętu.
11. Dostarczony Przedmiot Umowy musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych
producenta obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w
szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
12. Dostarczony Sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być
wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie
go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej
zaznaczono inaczej.
13. Zaoferowany Przedmiot Umowy musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w
sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń
biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia
13 lutego 2008 r.
14. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;
2) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
3) zapewnienia usług gwarancyjnych na zasadach określonych w Umowie.
15. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
należytego wykonania Umowy;
2) nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej,
które mogą uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie
obowiązków wynikających z Umowy;
3) ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu
Umowy.
§2.
1. Umowa obwiązywać będzie od dnia jej zawarcia do wykonania wszystkich
zobowiązań z niej wynikających.
2. Zamówienie w zakresie gwarantowanym musi zostać wykonane w terminie do 14 dni
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy.
3. Zamówienie w zakresie prawa opcji musi zostać wykonane każdorazowo w terminie
do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia zapotrzebowania
przesłanego na adres e-mailowy Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2
Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot Umowy do wskazanej przez
Zamawiającego lokalizacji na koszt i ryzyko własne. Realizacja dostawy odbędzie się
transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed
ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku i innymi
czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości Przedmiotu Umowy. Ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
5. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy (tj. data, godzina) zgodnym z ust. 2 i 3
powyżej, i wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez osobę wskazaną w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy. Przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu przez
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przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do jego wydania oraz dokonania
wszelkich związanych z takim wydaniem czynności.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady i szkody powstałe w czasie
dostawy Przedmiotu Umowy, zarówno w mieniu Zamawiającego, jak i osób trzecich,
w tym w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Zamawiającego, a także
pomieszczeniach i częściach wspólnych budynku należących do osób trzecich oraz
innych miejscach zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy. Ponadto
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym
zakresie.
7. Wykonawca wraz z dostawą Sprzętu przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne
Sprzętu oraz wszelkie dokumenty związane ze Sprzętem i Oprogramowaniem.
§3.
1. Strony zgodnie ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z
tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wraz z prawem opcji, zgodnie z
Ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę netto: …………. zł, co po doliczeniu należnej stawki
podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto: ……………. (PLN),
słownie: ……………………, w tym:
1) wartość zamówienia gwarantowanego: ………zł netto, co po doliczeniu należnej
stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę brutto:
……………. (PLN);

2.

3.

4.

5.

2) wartość zamówienia objętego prawem opcji: ………zł netto: …………. zł, co po doliczeniu
należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości …%, daje kwotę
brutto: ……………. (PLN);
Podane w Ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe sprzętu są ostateczne i nie mogą
ulec zmianie w trakcie trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie
wskazanych w niniejszej Umowie.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania w całości kwoty
wynagrodzenia określonego w ust. 1, w przypadku nie skorzystania z prawa opcji w
całości lub części.
Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 pkt. 1, jak również ceny
jednostkowe danego Sprzętu/Oprogramowania, na podstawie których będzie
obliczane wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku realizacji prawa opcji są
całkowitą kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu
kosztu załadunku i rozładunku Sprzętu, transportu do siedziby Zamawiającego oraz
zakupu Oprogramowania, a także gwarancji wskazanych w Umowie. Wykonawcy
poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia
majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo
wystawionych i doręczonych Zamawiającemu faktur VAT odpowiednio dla
zamówienia gwarantowanego lub objętych prawem opcji, w terminie do 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia Zamawiającemu albo
odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego,
znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
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spraw finansów publicznych. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.
6. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT
udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia
Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę droga elektroniczną i
wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia wymogów opisanych powyżej, a
termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wstrzymania lub braku
realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
7. W przypadku gdy termin zapłaty za faktury przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni
kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez
Wykonawcę i złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni
od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o
płatności.
8. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty
wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty
należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w
złotych polskich (PLN).
10. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez
zastrzeżeń lub mailowe potwierdzenie należytej realizacji Przedmiotu Umowy, z
zastrzeżeniem § 4 ust. 9 Umowy.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4.
1. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Sprzętu i
Oprogramowania, zgodnie z §1 ust. 8 Umowy, każdorazowo Zamawiający sporządzi
protokół odbioru. Warunkiem dokonania odbioru Przedmiotu Umowy jest dostarczenie
przez Wykonawcę kart gwarancyjnych dot. Sprzętu oraz wszelkiej dokumentacji
związanej ze Sprzętem i Oprogramowaniem. Protokół odbioru zostanie sporządzony
przez Strony w formie pisemnej lub sporządzony i podpisany protokół odbioru zostanie
przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy o którym mowa w
ust. 2 pkt 2. Po podpisaniu protokołu odbioru przez Wykonawcę, Wykonawca prześle
skan podpisanego protokołu odbioru na adres mailowy Zamawiającego wskazany w
ust. 2 pkt. 1 poniżej.
2. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru
danego zapotrzebowania:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy: .......................................
3. Protokoły odbioru powinny zawierać, w szczególności:
1) datę i miejsce sporządzenia;
2) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
3) wskazanie Umowy;
4) zestawienie liczby oraz opisu dostarczonego Sprzętu;
5) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym o braku albo o istnieniu wad Przedmiotu Umowy,
brakach ilościowych, jakościowych lub niezgodności w odniesieniu do wymagań
Zamawiającego;
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6) podpisy osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy, wskazanych w ust.
2 powyżej.
4. Zastrzeżenia, wady lub braki, o których mowa w ust. 3 pkt 5, Zamawiający zgłosi w
protokole odbioru, jeżeli stwierdzi, że Przedmiot Umowy wykonano w sposób
niezgodny z Umową.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, wad lub braków w protokole odbioru, Zamawiający
pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 (siedem)
dni kalendarzowych, do usunięcia stwierdzonych w protokole odbioru wad lub braków
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu
Przedmiotu Umowy, będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.
7. Ostateczny protokół odbiory stwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy bez
zastrzeżeń, stanowią każdorazowo podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę i wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć
Wykonawcy karę umowną określoną w § 5 ust. 6 Umowy.
9. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole odbioru, przyjmie
Przedmiot Umowy z wadami, wówczas wynagrodzenie ulega obniżeniu
proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy.
10. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy nie wyklucza
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
Przedmiotu Umowy w terminie późniejszym.
11. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, stwierdzającego wykonanie Przedmiotu
Umowy bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem ust. 9, przechodzą na Zamawiającego
korzyści i ciężary związane ze Sprzętem i Oprogramowaniem oraz niebezpieczeństwo
ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
12. Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 2, są upoważnieni do dokonywania bieżących
ustaleń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym
wyraźnie w Umowie, lecz niezbędnym do jej wykonania.
13. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§5.
1. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia Wykonawcy, kary umownej w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy dla zamówienia
gwarantowanego lub w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto należnej za
realizację poszczególnego zamówienia objętego prawem opcji, w zależności od tego
która część Przedmiotu Umowy zostanie niewykonana.
2. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy w stosunku do
terminu określonego w Umowie i Ofercie, Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o której
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy dla zamówienia gwarantowanego lub w wysokości
0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto należnej za realizację poszczególnego zamówienia
objętego prawem opcji, w zależności od tego która część Przedmiotu Umowy zostanie
niedostarczona w terminie, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w
stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 8 Umowy, nie więcej niż 20%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych
przy odbiorze, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w
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wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy
dla zamówienia gwarantowanego lub w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia
brutto należnej za realizację poszczególnego zamówienia objętego prawem opcji, w
zależności od tego której części Przedmiotu Umowy będzie dotyczyć zwłoka, za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego przez
Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy
4. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie gwarancyjnej, o której mowa w § 9 ust.
7 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości
0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy dla
zamówienia gwarantowanego lub w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto
należnej za realizację poszczególnego zamówienia objętego prawem opcji, w
zależności od tego której części Przedmiotu Umowy będzie dotyczyć zwłoka, za każdy
dzień zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego
zgodnie z treścią § 8 ust. 5 umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej
niż 20% wynagrodzenia wartości brutto Przedmiotu Umowy.
5. Za każdy inny, niż określony w ust. 2 i 3, przypadek nienależytego wykonywania
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy
dla zamówienia gwarantowanego lub w wysokości 3 % kwoty wynagrodzenia brutto
należnej za realizację poszczególnego zamówienia objętego prawem opcji, w
zależności od tego która część Przedmiotu Umowy zostanie nienależycie wykonana,
za każde naruszenie. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w
szczególności wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową lub
Ofertą, bądź zapisami SIWZ, Załącznika 1 do SIWZ albo też gdy Przedmiot Umowy nie
zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów
wynikających z SIWZ, Załącznika 1 do SIWZ lub Umowy.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez
Zamawiającego, z kwoty przysługującego mu Wynagrodzenia, choćby którakolwiek z
wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar
umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia
mu Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej w formie pisemnej.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.
9. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary
umownej, Zamawiający ma prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych,
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
10. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % łącznej kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy Zamawiający może odstąpić
od Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zaistnienia powyższych
okoliczności.
§ 6.
Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczył Przedmiot Umowy nie odpowiadający
warunkom określonym w Umowie, SOPZ lub Ofercie lub przekroczył termin dostawy
Sprzętu o 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w §1 ust. 8 Umowy, bez
34

2.

3.
4.

5.
6.
7.

konieczności wyznaczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego terminu,
Zamawiający może od Umowy odstąpić, w terminie do 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Ponadto, Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
1) zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie do 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
2) w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych
zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze
dokonania zmian organizacyjno-prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację
Umowy – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3) wystąpienia
niezależnych
od
którejkolwiek
ze
Stron
okoliczności
uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę –
w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych
okoliczności;
4) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe –
w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje
Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo
odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych
wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony
zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego
przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej
Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez
Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych.

§7.
1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany Umowy poprzez zawarcie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny
Umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji Przedmiot Umowy poprzez jego przedłużenie ze względu
na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku
przygotowania/przekazania
miejsca
realizacji/dostawy,
braku
osoby
odpowiedzialnej za odbiór, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny
spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu §8 , w tym zaistnieją
okoliczności związane z obecnością wirusa SARS-CoV-2, które wpływają lub mogą
wpłynąć na należyte wykonanie Umowy;
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2) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub
Wykonawcę;
3) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta Przedmiotu Umowy bądź
jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla
danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą
w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub
wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od
producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 ust. 1 Umowy nie może
ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w
treści Oferty;
4) zmiany podwykonawcy w szczególności ze względów losowych lub innych
korzystnych dla Zamawiającego w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę
realizacji Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców;
5) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w
inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony
2. Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy
przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP, w razie gdy
nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 oraz 2, Strony umowy mogą dokonywać
nieistotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1e ustawy
PZP, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 13 Umowy.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

§8.
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych,
jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej.
Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w
szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, epidemia choroby
zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji
społeczno – gospodarczej.
Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o
wystąpieniu siły wyższej, najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili, w której stało się to
możliwe. W zawiadomieniu należy wskazać na rodzaj siły wyższej oraz na sposób, w
jaki wpłynęła ona na niemożność dotrzymania przez Stronę zobowiązań umownych.
Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie skutkowała
niemożnością dotrzymania przez Stronę postanowień umownych, ze wszystkimi
konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia.
Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający
podejmują wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub
zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na realizację Przedmiotu Umowy.
Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się od jej działania Strony
z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie
Umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.
Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, ciężar dowodu
zaistnienia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie.
Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres
oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły
wyższej.
Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

§9.
Wykonawca każdorazowo wraz z dostawą Przedmiotu Umowy tj. zamówienia
gwarantowanego oraz zamówienia objętego prawem opcji, wyda Zamawiającemu
dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała
co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela
w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a
także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady Przedmiotu
Umowy.
W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta na dany Sprzęt jest
dłuższy, za okres gwarancji w odniesieniu do tego Sprzętu przyjmuje się ten okres.
Postanowienia Umowy dotyczące gwarancji Sprzętów, mają pierwszeństwo przed
ogólnymi warunkami gwarancji producenta Sprzętów, chyba że ogólne warunki
gwarancji producenta są korzystniejsze dla Zamawiającego.
Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy, na
warunkach określonych w Umowie, dokumencie gwarancyjnym, z uwzględnieniem
zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających z SIWZ oraz z
Załącznika 1 do SIWZ. Okres gwarancyjny liczony jest oddzielnie dla każdej z dostaw
Sprzętu od dnia podpisania Protokołu odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem
§4 ust. 9 Umowy. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie części składowe,
podzespoły, oraz inne elementy wchodzące w skład Przedmiotu Umowy lub usługi
nabyte u podmiotów trzecich przez Wykonawcę. Gwarancji podlegają usterki, wady
materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez
dostarczony Sprzęt, deklarowanych przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z
realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.
Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis
lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie
niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem
usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy Wykonawca zobowiązuje się
do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w
treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 1
powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu Umowy.
Warunki gwarancji będą się różnic w zależności od Sprzętu:
1) Laptopy – w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym Przedmiocie Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w szczególności w
razie wykrycia tzw. „martwych pikseli” matrycy ekranów laptopów, lub usunięcia
wad w miejscu użytkowania przedmiotowego Sprzętu komputerowego (on-site) w
terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 (siedem) dni
roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 (dwudziestu czterech)
godzin od chwili zgłoszenia wady telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next
Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze
świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania Umowy ponosi
Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części
zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni roboczych,
chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią
wydłużyć czas naprawy.
2) Stacje dokujące, monitory, klawiatury i myszy, urządzenie wielofunkcyjne, kable
– w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym Przedmiocie Umowy Wykonawca
zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w szczególności w razie wykrycia
tzw. „martwych pikseli” matrycy ekranów monitorów, lub usunięcia wad w miejscu
użytkowania przedmiotowego Sprzętu komputerowego (on-site) w terminie
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uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 (czternaście) dni roboczych,
przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin
od chwili zgłoszenia wady telefonicznie, faxem lub emailem, przy czym wszelkie
działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej
poza miejscem wykonania Umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności
sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być
dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych, chyba, że Strony w oparciu
o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy
8. W zakresie protokolarnego odbioru Sprzętu w ramach gwarancji stosuje się
odpowiednio § 4 Umowy.
9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego
jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w czasie
obowiązywania gwarancji.
10. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu sporządzenia protokołu odbioru
Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 Umowy, przy czym w
przypadku wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy (jego elementu lub modułu) na
nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy
(odpowiednio Przedmiotu Umowy, jego elementu lub modułu).
11. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony
od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 7.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy licząc oddzielnie dla każdej z dostaw
Sprzętu od dnia podpisania odpowiednio protokołu odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń, z
zastrzeżeniem §4 ust. 9 Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi. Strony zgodnie postanawiają, że gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, tj. Przedmiotu Umowy.
14. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
z tytułu rękojmi lub gwarancji, choćby w chwili jego wydania lub odbioru, a także
zawarcia Umowy, Zamawiający z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.
15. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają
stosowanie przepisu art. 563 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) do Umowy.

§ 10.4
1. Strony uzgadniają, iż Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy
udziale niżej wymienionych Podwykonawców: ………………………………………. (nazwa, adres)
…………………………………….. w zakresie ……………………………..
2. W
trakcie
realizacji
Umowy
Wykonawca
może
zmieniać/wprowadzać
podwykonawców pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim
samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne.
w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie zawarta Umowa wskazał w ofercie udział
Podwykonawcy w wykonywaniu Przedmiot Umowy
4
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

§11.
Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Zamawiającego wynikające z realizacji Umowy
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku
niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że przetwarzanie w zakresie
udostępnionych im przez drugą stronę niniejszego Umowy danych osobowych, w tym
przedstawicieli Stron, dokonywane będzie przez każdą ze stron jako Administratora
Danych Osobowych (dalej jako „ADO”) w celu realizacji przedmiotu Umowy w
rozumieniu przepisów 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej jako „RODO”).
Zamawiający jako ADO podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych osób, które otrzymał bezpośrednio od tychże osób znajdują się w
Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 RODO, która stanowi załącznik nr 5 do
Umowy, natomiast wszelkie informacje dla osób, których danych osobowych
Zamawiający nie otrzymał w sposób bezpośredni od tychże osób znajdują się w
Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 14 RODO, która stanowi załącznik nr 6 do
Umowy i zobowiązuje Wykonawcę do udostępnienia tychże informacji stosownym
osobom.
Zamawiający może aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych Klauzulach
informacyjnych również w formie dokumentowej, a ich aktualizacja nie stanowi zmiany
Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron Umowy.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z
rejestru przedsiębiorców Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – SOPZ;
4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy;
5) Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
6) Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
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