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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

„Dostawa przełączników sieciowych” 
 

 
 
 
 
 
  

ZATWIERDZAM: 

 
Joanna Skierska  

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji 

z. up. Włodzimierza Niderhausa Dyrektor Naczelny 

WFDiF 

 

 

 

Warszawa, dnia 08 listopada 2019 r.   
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) 
2. FORMULARZ OFERTY 
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
5. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 ust.1 pkt 23 USTAWY 
6. WZÓR UMOWY 
7. WZÓR WYKAZU DOSTAW 
8. WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 
Nazwa Zamawiającego:   Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) 
Adres Zamawiającego:   Chełmska 21 
Kod, miejscowość:    00-724 Warszawa 
Telefon:     (22) 841 26 83 
Faks:     (22) 841 58 91 
Adres strony internetowej:  www.wfdif.com.pl 

Godziny pracy: 8:00-16:00 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. 
procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”.  
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
 
Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 
Tytuł projektu: Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej 
generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja 
polskich filmów dokumentalnych 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych (WFDiF) z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21 w Warszawie (00-724 Warszawa), tel. 
(22) 841 26 83, fax (22) 841 58 91; 

 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WFDiF można kontaktować się pod adresem  
e-mail: p.welenc@governance.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer 
10/ZPP/2019prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

http://www.wfdif.com.pl/
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
ROZDZIAŁ III. OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych Fiber Channel i Ethernet. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 
nr 6 do SIWZ. 
 

Kod CPV32420000-3: urządzenia sieciowe. 

 

Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż              

12 miesięcy od dnia odbioru Urządzeń..  

(Okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale 
XXVII SIWZ). 
 
Tam gdzie w treści SIWZ i Załączników Zamawiający wskazuje konkretny rodzaj norm, Zamawiający 
dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany 
przedmiot zamówienia wymagań realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. 
 
 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH 

NAPOWTÓRZENIU PODOBNYCH DOSTAW 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ VII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ 

DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – 
zgodnie z rozdz. XXIII pkt 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Uwaga nr 1: 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 
nazwą albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ustawy (rozdział XV ust. 1) pkt 1) lit. a) SIWZ) składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz 
brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć 
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału składa podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy, który w odniesieniu do danego 
warunku udziału  w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 
należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy nastąpi w 
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.   

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i wynosi maksymalnie do . Termin 

wykonania zamówienia nie może przekroczyć dnia 20 grudnia 2019 r. 
 

 
ROZDZIAŁ XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
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1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej;  
Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej;  
Wykonawca musi wykazać się: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 umów (zamówień) polegających na dostawie 
urządzeń infrastruktury sieciowej o wartości min. 250 000,00 zł brutto każda; 

UWAGA 
W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) 
Wykonawca winien uwzględnić ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 
W przypadku, gdy umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, 
Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto dla czynności wskazanych w warunku. 
W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o 
zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona 
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował  
ww. informacje. 

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa ust.1 ustawy). Jeżeli Wykonawca 
ten będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa ust.2 ustawy). 

4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 
dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 
ROZDZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 243,  
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust.4 ustawy).  
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy). 
 
ROZDZIAŁ XV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) Formularz ofertowy– wypełniony i podpisany przez Wykonawcę oraz: 

1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  
do oferty należy dołączyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 3 oraz nr 4 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w 
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

b) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu poświadczające 
pochodzenie urządzeń z autoryzowanego kanału sprzedaży. 
Brak załączenia ww. informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 
11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej(załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  
w tym zakresie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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ROZDZIAŁ XVI. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust. 2 pkt 3) SIWZ), 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), o którym 
mowa w ust. 2 powyżej musi wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych 
powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których 
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 

 
 
ROZDZIAŁ XVII. PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE 
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
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rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu (tzw. instytucja „samooczyszczenia”). 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 4do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 
ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w ust. 1. 

4. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa powyżej, nie dotyczy Wykonawcy 
będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

 
ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust.3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm. zwana dalej jako 
„ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”)– adres e-mail: 
zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl. 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Zamówienia Publiczne” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której 
mowa w Rozdziale XX SIWZ. 

3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej(w postaci papierowej 
opatrzonej własnoręcznym podpisem). 

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3a ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 
w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 
wynikającym ze stosownych przepisów. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 
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usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 
internetowej www.wfdif.plinformacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.wfdif.pl. 

 
ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim 
przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej po adresem: bip.wfdif.com.pl. 

3. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: 
www.wfdif.pl. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do 
treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem 
internetowym. 

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.wfdif.com.pl 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ XX. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: 

1) W sprawach merytorycznych – Włodzimierz Stępkowski, email: video@wfdif.com.pl 

http://www.osirbemowo.pl/
http://www.wfdif.pl/
mailto:video@wfdif.com.pl
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2) W sprawach formalnych – Tomasz Kryształowicz, email: tomasz.krysztalowicz@wfdif.com.pl 
 

ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty w 
postępowaniu.  

2. Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero 
groszy.  

3. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, w wybranej przez siebie, 
wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.310 ze zm.).  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

     BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7, 00-955 WARSZAWA 

     nr rachunku:  02 1130 1017 0020 1459 2320 0001  

z adnotacją: Wadium do zamówienia publicznego na dostawę przełączników sieciowych – nr 
sprawy 12/ZPP/2019 

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

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia 
wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 
Zamawiającego. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z 
ofertą w osobnej kopercie 

9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowała swoją treścią 
zobowiązanie wszystkich Wykonawców wspólnie występujących w Postępowaniu 
(zobowiązanych z tytułu gwarancji). 

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz 
płatna na pierwsze żądanie.  

11. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

mailto:monika.golc@wfdif.com.pl
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12. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 

13. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy 
podlegać będzie odrzuceniu. 

14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art. 46 ustawy. 

15. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

16. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

17. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wówczas Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.  

18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

19. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy zawarte w art. 45 i art. 46 tej ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XXII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając  
o tym Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XXIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 2do SIWZ.  Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. 
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1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie innego podmiotu (lub inne dokumenty 
w tym zakresie), składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 
dotyczą. 

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 

Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) 

2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 oraz nr 4 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), 

które należy złożyć w formie pisemnej. 
2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 2do SIWZ. 

2.3. Dokumenty wskazane w rozdziale XV.1. b) SIWZ. 
2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2.5. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 

2.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
3.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

podpisana własnoręcznym podpisem. 
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski 

–nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 
ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
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5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez 
Wykonawcę, parafowanie na tej stronie nie jest już wymagane. 

6. Opakowanie zawierające ofertę wraz z pozostałymi dokumentami lub oświadczeniami winno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego  
w następujący sposób: 

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ul. Chełmska 21 
00-724 Warszawa 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę przełączników sieciowych” 
nr sprawy 12/ZPP/2019 

Nie otwierać przed dniem 18 listopada 2019 r.  godz. 16:00 

 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta 
dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

8. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 
ustawy, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający 
wolę ich utajnienia, np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane 
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich 
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności – art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1010 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę ofertową brutto zł na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 

do SIWZ. 
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić. Nie 
dopuszcza się wariantowości cen. Zaoferowana cena nie podlega negocjacjom. Cena oferty 
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musi wynikać z wyliczeń podanych przez Wykonawcę w specyfikacji techniczno-cenowej 
stanowiącej cześć formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ)  

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: dla każdej pozycji przemnożyć ilość sztuk 
urządzeń przez Cenę jednostkową brutto a wynik wpisać w kolumnie Wartość zł brutto. 
Zsumowane Wartości brutto wszystkich pozycji należy podać w polu Razem i przenieść do ust. 
3 formularza oferty.  
Wykonawca musi wskazać wartość brutto urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i 
formularzem oferty. Każda pozycja dot. sprzętu musi zawierać nazwę producenta i typ/model 
urządzenia. Wartości brutto muszą zawierać cenę dostarczanych urządzeń, rozszerzonej 
gwarancji, wsparcia technicznego, szkolenia itp., gdy wykupienie takiej usługi jest wymagane 
przez producenta - dostawcę. Nie jest przyjmowane określenie ceny jako zero złotych lub 
informacja, iż cena jednej pozycji specyfikacji została wkalkulowana w cenę innej pozycji 
znajdującej się w specyfikacji cenowej, poza dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi, 
które nie muszą być wyceniane odrębnie.  
W wypadku oferowania produktów bardziej złożonych, określanych nazwą handlową 
producenta i wycenianych całościowo, przy każdym z nich należy podać wykaz elementów 
wchodzących w skład danego produktu, a także istotne informacje techniczne 
charakteryzujące ten produkt, jak np. informacje o rodzaju dodatkowego wyposażenia i 
oprogramowania sprzętowego. 

4.    Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po 
przecinku).Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca 
zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2do SIWZ) 
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. 

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

ROZDZIAŁ XXV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21,  

w budynku nr 4a (budynek typu Lipsk) w sekretariacie, pokój 239, nie później niż do dnia               
18 listopada 2019 r. do godziny 15:00 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21,  
w pokoju 214, w dniu 18 listopada2019 r. o godzinie 15:30 

 
ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
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2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych 
w ofercie. 
3.1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(bip.wfdif.com.pl) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach, w zakresie w jakim dotyczą 

3.2. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

7. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg 
zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, 
określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ, tj.: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 
ustawy.  

2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a 
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jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

Uwaga 

1) Dowodami, o których mowa w ust. 9 pkt 2są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;  

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne  

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 powyżej, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 
następującym adresem:bip.wfdif.com.pl 

11.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 
przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 
ROZDZIAŁ XXVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej 

zastosuje poniższe kryteria: 

1) Cena brutto – waga 60%; 

2) Okres gwarancji – waga 20%; 

3) Termin dostawy– waga 20%. 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w ramach kryteriów określonych w ust. 1, zgodnie z 

następującymi zasadami: 

1) Kryterium „Cena brutto” (C); 
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Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty zostaną przyznane na 

podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty ceny oferty brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

  Cn   
C = -------- x 60 pkt 

  Co   
gdzie: 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena 
brutto” 

Cn - oznacza najniższą cenę brutto zaproponowaną w ofertach podlegających 
badaniu 

Co - oznacza zaproponowaną cenę brutto w badanej ofercie. 

2) Kryterium „Okres gwarancji” (G): 

 

Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną 

przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” (Załącznik 2 do 

SIWZ) okresu gwarancji na dostarczone urządzenia. Za każde wydłużenie okresu gwarancji o 

24 pełne miesiące w stosunku do minimalnego okresu, wynoszącego 12 miesięcy, liczonego 

od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma 

dodatkowe punkty w następujący sposób: 

 

 

 

 

Uwaga: 
Wykonawca może zaproponować tylko jeden z trzech okresów gwarancji, tj.: 12 m-cy albo 
36 m-cy albo 60 m-cy. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę kilku okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie 
do oceny oferty najkrótszy z nich. 
Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji zostanie uznany za wskazanie przez 
Wykonawcę najkrótszego okresu gwarancji. 
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, zostanie uznane 
za nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 

Okres 

gwarancji 
12 miesięcy  36 miesiący 60 miesięcy 

Liczba 

punktów 
0 pkt 10 pkt 20 pkt 
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Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie 
dodatkowo punktowany (Wykonawca uzyska 20 pkt.). 
 

3) Kryterium „Termin dostawy” (T): 

 

Za to kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną 

przyznane na podstawie wskazania terminu dostawy urządzeń, o których mowa w 

rozdziale1 wzoru Umowy, przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Termin dostawy ww. urządzeń nie może być dłuższy niż 15 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. Termin nie może przekroczyć dnia 20 grudnia 2019 r. 

 
Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Termin dostawy  

15 dni 

Termin dostawy  

14 - 10 dni 

Termin dostawy  

9-7 dni 

 0 pkt 10 pkt 20 pkt 

 
 

Uwaga: 
Wykonawca może wskazać tylko jeden, z trzech wskazanych, termin dostawy. 
W przypadku niewskazania w formularzu oferty terminu dostawy lub wskazania dwóch 
terminów dostawy, (Załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający przyjmie, że jest to termin 15 
dni kalendarzowych  licząc od dnia podpisania umowy. 
Wskazanie przez Wykonawcę Terminu dostawy dłuższego niż 15 dni kalendarzowych 
zostanie uznane za nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 
Wypełnione przez Wykonawcę w formularzu oferty oświadczenie (deklaracja) dot. 
terminu dostawy, jest jego zobowiązaniem, pod rygorem sankcji (wskazanych w umowie 
kar umownych). 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych kryteriach uzyska najwyższą liczbę punktów tj.: 

Ł = C + G + T 

gdzie: 

Ł - oznacza łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 
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C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, w ramach kryterium „Cena 
brutto” 

G - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, w ramach kryterium „Okres 
gwarancji” 

T - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, w ramach kryterium „Termin 
dostawy”. 

 
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

ROZDZIAŁ XXVIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 
ROZDZIAŁ XXIX.INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik nr 6). 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami opisanymi 
w punkcie 13 Umowy 

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-
6 ustawy Pzp i wymaga zawarcia aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, skutecznego po jego podpisaniu przez obie Strony. 

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz danych zawartych w ofercie. 

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy 
należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, 
umowa spółki cywilnej). 

6. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

 
 

ROZDZIAŁ XXX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego                   

z art. 94 ustawy Pzp. 
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2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 
również umowy spółki cywilnej. 

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany: 
1) podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz stawkę i 

wartość podatku VAT. Wartość podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej 
w ofercie lub wynikać z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy 
Pzp; 

4. Dwukrotne niestawienie się na wezwanie Zamawiającego do podpisania umowy, zostanie 
uznane za uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ XXXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp 

odnoszące się do postępowań na dostawy, usługi o wartości poniżej 144 000 euro, zgodnie z art. 

179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

 
OFERTA 

 
Wytwórnia Filmów  
Dokumentalnych i Fabularnych 
ul. Chełmska 21 
00-724 Warszawa 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 
„Dostawę przełączników sieciowych” nr 12/ZPP/2019 

 

W Y K O N A W C A / Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej 
Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy 1: 
...................….............................................................................................................................. 

Adres:  
.................................................................................................................................................... 

NIP REGON 

Tel.: 
.............................................................. 

Faks: 
................................................................................... 

 
e-mail: …………………………………………………………………………….. 

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 
- Mikroprzedsiębiorstwo  
 
- Małe przedsiębiorstwo  
 
- Średnie przedsiębiorstwo* niepotrzebne skreślić  
 

reprezentowany przez : 
………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty) 

 
działający na podstawie ……………………………………………………………………… 

(podać dokument umocowania) 

Nazwa Wykonawcy 2: 
...................….............................................................................................................................. 

Adres:  
.................................................................................................................................................... 

NIP REGON 

Tel.: 
.............................................................. 

Faks: 
................................................................................... 

 
e-mail: …………………………………………………………………………….. 
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RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 
- Mikroprzedsiębiorstwo  
 
- Małe przedsiębiorstwo  
 
- Średnie przedsiębiorstwo* niepotrzebne skreślić  
 

reprezentowany przez : 
………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko osoby umocowanej do złożenia oferty) 

 
działający na podstawie ……………………………………………………………………… 

(podać dokument umocowania) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do 

reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia 

umowy jest: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach cenowych (podać 

cyfrowo i słownie): 

Cena oferty brutto: ……………………..……. zł (słownie:………… zł brutto) 

Okres gwarancji 

 …………..miesięcy; 

Termin dostawy: 

 ………………………………. dni kalendarzowych  
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Cena oferty brutto wynika z poniższej specyfikacji techniczno-cenowej: 

 

L.p. 
Nazwa urządzenia 

(Producent i model) 
Opis 

Liczba 

szt. 

Cena 

jednostkowa 

zł brutto 

Wartość zł 

brutto 
(za łączną liczbę szt.) 

1. 
Juniper EX4650-48Y-AFO EX4650 48x25G+8x100G 1RU Ethernet Switch 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

2. 
Juniper JPSU-650W-AC-AFO Juniper 650W AC Power Supply 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

3. 
Juniper PAR-ND-EX465048Y PSS ND SUPT EX4650-48Y|support 5 letni 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

4 
Juniper JNP-SFP-25G-SR 

25GBASE-SR Module supports a link length 
25GBASE-SR Module supports a link length of 70m 
on MMF (OM3) and up to 100m on MMF (OM4). 10   

Urządzenie równoważne …………………..  

5 
Serene Nexus EX-SFP-10GE-SR-C 10GBase-SR SFP+ 850nm 300m (400m OM4) 

86   
Urządzenie równoważne …………………..  

6 
Juniper EX3400-48P 

EX3400 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G 
SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-
back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC -AFO included 

(optics sold separately) 
5   

Urządzenie równoważne …………………..  
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7 
Juniper JPSU-920-AC-AFO 

EX3400 920W AC Power Supply, front-to-back 
airflow 

5   
Urządzenie równoważne …………………..  

8 
Juniper PAR-ND-EX34-48P 

PSS Next Day Support for EX3400-48P|support 5 
letni 

5   
Urządzenie równoważne …………………..  

9 
Juniper JNP-QSFP-40G-LR4 

QSFP+ 40GBase-LR4 40 Gigabit Optics, 1310nm for 
up to 10km Transmission on SMF 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

10 
 

QSFP28 to QSFP28 Ethernet Direct Attach Copper 
(twinax copper cable) 1m 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

11 
 

QSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper 
(twinax copper cable) 3m Passive 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

12 
 

QSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper 
(twinax copper cable) 1m Passive 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

13 
 

QSFP+ 40GBase-SR4 40 Gigabit Optics, 850nm for up 
to 150m transmission on MMF 

2   
Urządzenie równoważne …………………..  

14 
 Switch,Brocade G630 96-Pt 32G SFP Ent Pt Exh 

1   
Urządzenie równoważne …………………..  
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15 
 Power Cable,Continental Europe,R6 

1   
Urządzenie równoważne …………………..  

16 
 PartnerChoice Software Support Plan 

1   
Urządzenie równoważne …………………..  

17 
  

1   
Urządzenie równoważne ………………….. Kit,Brocade G6X0/7840/6940 4-Post Rail 

Razem  
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**Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Polski (zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza Unia Europejską), którzy na podstawie 
odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczania podatku od towarów i usług w Polsce, mają obowiązek wskazania w ofercie wyłącznie ceny 
netto (tj. nieobejmującej podatku od towarów i usług).  
W celu porównania ofert, do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług w ustawowej 
wysokości.  

 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy. 

5. OŚWIADCZAMY, że: 

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w SIWZ wraz z załącznikami i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń;  

- zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i 

przyjmujemy go bez zastrzeżeń;  

 - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń spełniają wymagania 

postawione w Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia (Specyfikacji Technicznej) 

stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ;  

 -że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy. 

 - jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego 

w SIWZ. 

6. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO przewidziane w art. 13 lub art. 14RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

______________________ 

1) 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). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych 

innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7. OŚWIADCZAMY, że niżej podaną część zamówienia, wykonywać będzie w naszym imieniu 

podwykonawca:  

Lp. Część zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 
8. Tajemnicę przedsiębiorstwa, której nie należy udostępniać zawierają strony oferty o numerach 

od…………………….. do …………………… 
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9. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty*: 

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie  

i wartości:…………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usług, których dostawa/świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług) 
* niepotrzebne skreślić 
Uwaga – brak skreślenia (niewskazanie) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienie 
powyższego pola oznaczonego: „(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usług, których 
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty 
podatku od towarów i usług)” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest………………………………………......... 
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).  
12. W ZAŁĄCZENIU do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów: 

1) …………………………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………………………………………………….. 
4) …………………………………………………………………………………………………………….. 
5) …………………………………………………………………………………………………………….. 
6) …………………………………………………………………………………………………………….. 
7) …………………………………………………………………………………………………………….. 
8) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
…………………………………………, dnia ……………………… 
 
           …………………………………………………… 
 

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
(1) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub 

zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie. 
(2) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR.  
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 
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Załącznik nr 3 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………

……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………

…………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na:  

„Dostawę przełączników sieciowych” 
, oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

…………….……………………, dnia ………….……. r.  
(miejscowość i data)       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów : ……………………………………………………… 

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

.w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  
(miejscowość i data)      ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  
(miejscowość i data)         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4 
Wykonawca: 

…………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: 

ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona: 

„Dostawę przełączników sieciowych” 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że podlegam / nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności 

wymienionych w pkt. 2 Rozdziału XIV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

…………….…………………., dnia ………….……. r.  
(miejscowość i data)       ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) : ………………………………….……………………………… 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data)        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres),nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  
(miejscowość i data)        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  
(miejscowość i data)        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5 
(lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) 

Wymaga się, aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy 

do grupy kapitałowej*.*UWAGA:  należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na„Dostawę przełączników sieciowych” 

 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp oświadczam, że 
*UWAGA:  niepotrzebne skreślić 

1.*nie należędo żadnej grupy kapitałowej; w tym przypadku można złożyć niniejsze oświadczenie wraz z 
ofertą 
2.*nie należędo grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły 
oferty; w tym przypadku należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dni od zapoznania się z informacją 
z otwarcia ofert 
3.*należę do grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert 
złożyły oferty: w tym przypadku należy złożyć niniejsze oświadczenie w ciągu 3 dni od zapoznania się z 
informacją z otwarcia ofert 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

….   

i składam wyjaśnienia, że istniejące miedzy nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia – wyjaśnienia w załączeniu 

 

__________________ dnia __ - __ - 2019 roku   ……………………………………………………….. 
(podpis Wykonawcy) 

 
 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
…………………………………………………….. 

      (nazwa i adres Wykonawcy) 

W Y K A Z   W Y K O N A N Y C H   D O S T A W 
 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę przełączników 
sieciowych”,potwierdzając spełnienie warunku, wskazanego w SIWZ, oświadczam że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem(a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuję) następujące zamówienia: 

Lp. 
Nazwa zamówienia 

(dostawy) 

Zakres i wartość brutto 

zamówienia (dostawy) * 

Data zakończenia(wykonania) zamówienia 

(dd.mm.rr) 

lub 

dla dostaw (umów) nadal realizowanych - 

czas realizacji, np. data rozpoczęcia 

(dd.mm.rr) z określeniem, że trwa nadal 

Nazwa i adres Zamawiającego, na 

rzecz którego dostawa została 

wykonana/ jest wykonywana 

1. 
 

 

dostawa i instalacja urządzeń infrastruktury 

sieciowej o wartości min.  

250 000,00 zł brutto 

TAK/NIE** 

  

2.  

dostawa i instalacja urządzeń  

infrastruktury sieciowej o wartości min. 

 250 000,00 zł brutto 

TAK/NIE** 

  

…     

*  W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien uwzględnić ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. Jeżeli umowa 

obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić tylko wartość brutto dla zakresu wskazanego w warunku, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu 

pierwszym. 

**  niepotrzebne skreślić 

 

…………………………                    ……………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                 (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

             przedstawiciela Wykonawcy
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         Załącznik nr 8 do SIWZ 
ZOBOWIĄZANIE  

do udostępnienia zasobów 

…………............(nazwa Podmiotu) 

…………............. (adres Podmiotu)  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia pn. Dostawa przełączników sieciowych 

Numer postępowania:12/ZPP/2019 

Działając na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy OŚWIADCZAMY, iż zobowiązujemy się do oddania 

Wykonawcy, tj. …………………... z siedzibą w ……………….., do dyspozycji niezbędne zasoby na 

potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie:  

naszej zdolności zawodowej. 

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy następujące informacje: 

a) zakres udostępnianych przez nas zasobów:  

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

b) sposób wykorzystania naszych zasobów przy wykonywaniu przedmiotowego Zamówienia: 

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

c) zakres i okres udziału nas przy wykonywaniu przedmiotowego Zamówienia:  

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

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

Ponadto OŚWIADCZAMY, że upoważniamy również rzeczonego Wykonawcę do poświadczania za 

zgodność z oryginałem dokumentów wystawionych na rzecz Podmiotu, przedkładanych w ramach 

przedmiotowego Postępowania w celu wykazania braku istnienia wobec nas podstaw wykluczenia 

oraz spełniania przez ww. Wykonawcę warunków udziału w niniejszym Postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia (w tym do udzielania dalszych pełnomocnictw w ww. zakresie)**. 

** skreślić jeśli nie dotyczy. 

 
 
 
………………… dnia ………... 

 
 
………………………………………………………….……. 

(podpis Podmiotu) 


