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Numer sprawy ZP PN 26/2020 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości nie przekraczającej  kwot  określonych  w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8  ustawy Prawo zamówień publicznych  na 
podstawie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019  roku, poz. 1843 z późn.zm.) 
  

na zakup sprz ętu sieciowego na potrzeby OPS 

 

Terminy:  

Składanie ofert: do 3.12.2020 r. do godz. 10.00 

Otwarcie ofert: 3.12.2020 r. godz. 10.15 

 
 
                                                                                            
 
 
 

                              Zatwierdził:  
 

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy  Społecznej 
Dzielnicy          
Targówek m.st. Warszawy 

        Alicja Witoszy ńska  
 
 

 
 

 
Warszawa, dnia  24-11-2020 
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Rozdział 1 
 

Informacje ogólne i na temat Zamawiaj ącego  
 

1. Ośrodek  Pomocy Społecznej  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy; ul. Św. Wincentego 
87, 03-291 Warszawa; 
Strona internetowa na której publikowana jest  Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia:   www.ops-targowek.waw.pl 

    Telefon : 22  277 02 50; faks: 22 370-25-32 
    Godziny urzędowania : od poniedziałku  do piątku: 8.00 – 16.00. 
     NIP:  524-10-67-534;      Regon : 010908915 

2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „OPS” lub „Zamawiający” – Ośrodek  Pomocy Społecznej  Dzielnicy Targówek m. st. 
Warszawy 

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji. 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  
roku, poz. 1843 z późn.zm.) 

a)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
został opisany w rozdziale 3 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 
Rozdział 2 

 
Tryb udzielenia zamówienia  

 
2.1. Postępowanie  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości   

  szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11  
ust.8  ustawy. 

2.2 Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art. 39  ustawy. 
 

Rozdział 3 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu sieciowego na potrzeby OPS Targówek – 
routera – 1 kpl., przełącznika sieciowego 48 portowego z PoE, redundantnym zasilaczem  
modułem GE i STACK - 4 kpl. 

3.2. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
określa kod : 

  32420000- urządzenia sieciowe 

  32413100-1  rutery sieciowe 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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3.6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
 
3.7. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że zamówienie 

nie może być powierzone podwykonawcom. 
 

Rozdział 4 
 

Termin wykonania zamówienia 
 
Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu 
przez okres obowiązywania umowy, która wejdzie w życie z dniem jej podpisania i 
obowiązywać będzie do 22.12.2020 r. jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota 
całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie umowy wynagrodzenia będzie równa 
kwocie maksymalnego wynagrodzenia ujętego w umowie. 

 
Rozdział 5 

 
Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1 . Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:  

  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.  

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia : 
 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej : 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 
 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału            

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy .  

 
 

Rozdział 6 
 

Dokumenty i o świadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdze nia 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 

 

 
6.1. W celu potwierdzenia. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi 
zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :  
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    1)  W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, Zamawiający żąda : 

• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy złożyć na druku 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . 

     2)  W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający  żąda: 

• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy złożyć na druku 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . 

      3)  W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy złożyć na druku 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . 

           4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda : 

• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy złożyć na druku 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ . 
 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24  Wykonawca składa  następujące dokumenty : 

 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,             

o których mowa w art. 24 ustawy. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.5 pkt.1-8 Ustawy 
aktualny odpis z wła ściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,        
a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w punkcie 6.2. podpunkt 1) 
niniejszej SIWZ (załącznik nr 4). 

3) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia              
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, wraz 
z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7). 

 
6.3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (np.  konsorcjum , spółki cywilna ):  
1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym 
terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej 
przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może 
być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
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3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i podpisania umowy,                              
a pełnomocnictwo/upowa żnienie  (w oryginale)  do pełnienia takiej funkcji 
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, powinno być dołączone do 
oferty. 

4) Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                        
z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem druku oferty i pełnomocnictwem, które 
składane są w oryginale.  

5) Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje 
wymienione w punktach: 6.1 i 6.2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe 
składają wspólnie.  

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
6.4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania  

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów: 
o którym mowa  w  punkcie 6.2  składa dokument  lub dokumenty wystawione                  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                  
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                           
o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych                        
w podpunkcie 1 litera a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż: dokumenty, o których mowa                      
w podpunkcie 1 literka a - 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w przypadku 
dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1 litera b – nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed terminem upływem terminu składania ofert.  

6.5.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotów 
oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy                   
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od 
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charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ .  

Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

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

• charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę 
uczestnictwa w realizacji zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
(rozdział 6.1. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdziale 6, w punkcie 6.2 SIWZ. 

 

6.6. 1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń 
określonych w rozdziale 6 SIWZ metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający żąda, żeby 
Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie ww. 
warunków.  
2)  Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność               
z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem druku oferty i pełnomocnictwa, które 
składane są w oryginale. W przypadku Wykonawców, którzy wykazując spełnienie 
warunków, o których mowa w rozdziale 6.1. polegają na zasobach innych podmiotów, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub odpowiednio przez te  
podmioty. 
3) Wykonawcy, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienia warunków 
zgodnie z  art. 22 oraz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 
zgodnie z art. 24, 25 a ust. 1 oraz z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, zostaną wykluczeni 
z postępowania, natomiast odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy. 

 
Rozdział 7 

 
Informacja o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami i 

udzielania wyja śnień 
 

7.1.  Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się w formie pisemnej, w formie 
elektronicznej lub w przypadku braku adresu poczty elektronicznej przy pomocy faksu. 
Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za 
pomocą poczty elektronicznej lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

Wskazane jest zatem podanie w ofercie czytelnie aktualnego adresu do korespondencji 
za pomoc ą poczty elektronicznej lub faksu. 

7.2.  Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest:  
Beata Godlewska-Stolarczyk – specjalista ds. zamówień publicznych ; tel.: 22 277 02 43 , 

519513755 w sprawach dotyczących SIWZ 
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Jacek Nowak – j.nowak@ops-targowek.waw.pl , tel. 609038514 w sprawach dotyczących 
opisu przedmiotu zamówienia. 

7.3  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem składania ofert - pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 7.3., lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić  wniosek 
bez rozpoznania. 

7.5.   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,              
o którym mowa w punkcie 7.3. 

7.6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, oraz zostanie zamieszcza na witrynie internetowej: www.ops-targowek.waw.pl  

7.7.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz jej treść Zamawiający umieści na witrynie internetowej: 
www.ops-targowek.waw.pl  

7.8.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 

Rozdział 8 
 

Sposób składania ofert 
 

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, I piętro, pokój nr 24              
w terminie do dnia 3-12-2020 roku do godziny 10.00. 

8.2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: 
 
„Oferta na zakup sprz ętu sieciowego na potrzeby OPS. 

 Nie otwiera ć przed 3-12-2020 roku przed godz. 10.15.”  

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, aby można ją było odesłać 
w przypadku złożenia po terminie. 

 
Rozdział 9 

 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
9.1. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego 

przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z zasadami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.2.  Oferta Wykonawcy i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

9.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
Wykonawcę. 

9.4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
9.5. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
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1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (w oryginale), a tekst 
oferty ma być sporządzony w języku polskim pod rygorem jej nieważności; 

2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 
3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub 
czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy; 
druk oferty  wypełniony przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy składany jest w oryginale.  

4) upowa żnienie (pełnomocnictwo)  do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w 
formie oryginału,  o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów;  

5) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być 
spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

6) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

 
9.6. Do oferty powinny być załączone dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6 niniejszej 

specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię 
wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem 
(każda zapisana strona) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (tj. osobę/y 
podpisującą/ce ofertę), poza pełnomocnictwem, które składane jest w orygina le.  

9.7. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ 
powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny 
dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru 
Zamawiającego - złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. W 
przypadku kopii musi ona być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wszystkie 
osoby udzielające pełnomocnictwa lub notarialnie. W przypadku przedłożenia 
upoważnienia/ pełnomocnictwa musi być ono w formie oryginału podpisanego przez 
osoby upoważniające,  

9.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyników przetargu, z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie 
art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 
 

Rozdział 10 
 

Termin, miejsce i tryb otwarcia i oceny ofert 
 

10.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Św. Wincentego 87, w pokoju nr 45, I piętro w dniu  
3-12-2020 r. o godz. 10.15. 

10.2. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwarciu ofert. 
10.3. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert oraz 

policzeniem otrzymanych ofert. 
10.4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
10.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
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10.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym, 
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

10.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 
otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

 
10.8. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert zgodnie z  rozdziałem 5 i 6 SIWZ 

oraz oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z kryteriami podanym rozdziale 12. 
10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących  oświadczeń i dokumentów. 
 

10.10. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana 
i uznaje się ją za odrzuconą. 

10.11. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni                 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,            
z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt.3 

Rozdział 11 

Okres zwi ązania ofert ą 
 

Wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

Rozdział 12 
 

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 
 

Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
i ich znaczeniem, tj.: 
 

1. Cena – 80% 
2. Okres gwarancji – 20% 

 
Ocena ceny i okresu gwarancji przedmiotu zamówienia będzie poprzez porównanie danych 
zawartych w ofertach do najniższej ceny spośród zaproponowanych w danej części . 
 
1.Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg wzoru: 
 

            C min       
P =                  x  80 pkt.  
             C n 

 
  gdzie: P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”, 
 Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 
 Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”, 

 
2.Punkty za kryterium „ okres gwarancji” będą obliczone wg wzoru: 
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           D       
P =                  x  20 pkt.  
           D max 

 
gdzie:  
P- punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę 
D- liczba punktów badanej oferty 
D max – najwyższa liczba punktów spośród wszystkich ofert 
 
- za 36 miesięcy - 10 pkt (długość okresu gwarancji ocenianej, wyrażona pełnych 
miesiącach) 
- za 42 miesiące - 20 pkt (długość okresu gwarancji ocenianej, wyrażona pełnych 
miesiącach)  
- za 48 miesięcy - 30 pkt (długość okresu gwarancji ocenianej, wyrażona pełnych 
miesiącach) 
 
Łączna liczba punktów badanej oferty (P) 
P = cena + gwarancja 
Gdzie: 
 
Cena- liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena 
Okres gwarancji – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium okres gwarancji 
O  w y b o r z e  n a j k o r z y s t n i e j s z e j  o f e r t y  z a d e c y d u j e  n a j w y ż s z a  

i l o ś ć  p u n k t ó w  u z y s k a n y c h  p r z e z  W y k o n a w c ę ,  t o  j e s t  

z s u m o w a n i e  w s z y s t k i c h  c z ę ś c i  s k ł a d o w y c h  w  p u n k t a c j i  d l a  

d a n e j  c z ę ś c i .  

Rozdział 13 
 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 

1. W formularzu oferty należy podać cenę łączną w walucie polskiej bez podatku od 
towarów i usług VAT (netto) oraz z tym podatkiem (cena brutto) a także wartość podatku 
VAT.   

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną cenę ofertową. Ceny nie można zmienić 
po upływie terminu otwarcia ofert. 

3.  Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 
 

Rozdział 14 
 

Sposób prowadzenia rozlicze ń z wykonawc ą w walutach obcych 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach 
obcych. 

Rozdział 15 
 

Wymagania dotycz ące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy. 
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Rozdział 16 
 

Udzielenie zamówienia i formalno ści, które powinny zosta ć 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego 
 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu   
o określone w rozdziale 12 SIWZ kryterium oceny ofert. 

16.2. Przyjęcie w ofercie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków 
przyjęcia oferty przez Zamawiającego.  

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

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

16.4. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
16.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

16.6. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi:  
1) dokument wskazuj ący, że Wykonawca ma prawo do zaci ągania zobowi ązań, 

chyba, że wynika to z dokumentów zło żonych w ofercie,  
16.7  W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

 
Rozdział 17 

 
Środki ochrony prawnej 

 
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują  środki 
ochrony prawnej. 

17.2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki 
ochrony prawnej”  ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Rozdział 18 
 

Postanowienia ko ńcowe 
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18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach 
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy : 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie 
podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

18.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia                
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

18.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Rozdział 19 

Informacje dotycz ące administratora danych i przetwarzania danych 
osobowych  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                      
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. św. Wincentego 87; 

� jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@ops-
targowek.waw.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                        
nr ZP PN 2/2019 prowadzonym w oparciu o art. 39 ustawy -Prawo zamówień 
publicznych; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                    
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,                   
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 
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� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

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

� posiada Pani/Pan: 
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
� nie przysługuje Pani/Panu: 
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−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 

 

Załączniki do SIWZ: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik  nr 1 
2. Formularz oferty – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1  ustawy – załącznik  nr 3 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 

których mowa w art.24  ustawy  - załącznik nr 4; 
5. Informacja dotycząca udziału Wykonawcy  w grupie kapitałowej – załącznik nr 5; 
6. Istotne postanowienia umowy -  załącznik nr 6; 
7. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – 

załącznik nr 7. 
 
 
 

            Zatwierdził:  
 

 Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy          
Targówek m.st. Warszawy 
Alicja Witoszyńska 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

 
Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt sieciowy w pełni współpracował  
z posiadanymi przełącznikami Cisco Catalyst serii 9200 oraz routerami Cisco z serii 
C1100 w zakresie metod zarządzania, przez co rozumie się jednolitą metodę 
zarządzania na obecnych i zamawianych urządzeniach. Łącznie będzie dostarczony: 
router – 1 komplet oraz przełącznik sieciowy – 4 komplety zgodnie z poniższą 
specyfikacją zawartą w tabelach. 
 
 
Router – 1 komplet  

 

Nazwa podzespołu Opis 
Okres 

gwarancji 
(miesi ęcy)  

Ilo
ść 

Router 
Rodzaj urządzenia 

Router - przełącznik 8-portowy 
(zintegrowany) 

Rodzaj obudowy Desktop 

Technologia 
podłączania 

Bezprzewodowa, przewodowa 

Protokół 
komunkacyjny danych 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 
2 

Protokół warstwy Sieci 
/ Transportu 

 •  IPSec 

 
 •  PPPoE 

 
 •  DHCP 

 
 •  DNS 

  •  L2TPv3 

Protokół routingu  •  OSPF 

 
 •  IS-IS 

 
 •  RIP-1 

 
 •  RIP-2 

 
 •  BGP 

 
 •  EIGRP 

 
 •  HSRP 

 
 •  DVMRP 

 
 •  VRRP 

 
 •  PIM-SM 

 
 •  Static IP routing 

 
 •  IGMPv3 

 
 •  GRE 

 
 •  PIM-SSM 

 
 •  policy-based routing (PBR) 

 
 •  MPLS 

 
 •  Bidirectional Forwarding 
Detection (BFD) 

--- 1 
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 •  RSVP 

Protokół zdalnego 
zarządzania 

SNMP, RMON, CLI, TR-069 

Algorytm kodowania  •  Triple DES 

 
 •  SHA 

 
 •  MD5 

  •  AES 

 
 •  WPA2 

 
 •  AES 128 bitów 

 
 •  256 bitów AES 

 
 •  1024-bit RSA 

 
 •  2048-bit RSA 

  •  384-bit SHA-2 

 
 •  256-bit SHA 

 
 •  512-bit SHA 

 
 •  AES 748-bit 

 
 •  256-bit ECDSA 

 
 •  384-bit ECDSA 

Metoda identyfikacji RADIUS 

Cechy  •  obsługa DHCP 

 
 •  Zasilanie przez Ethernet 
(PoE) 

 
 •  równoważenie obciążenia 

 
 •  obsługa MPLS 

 
 •  obsługa VLAN 

 
 •  obsługa Syslog 

 
 •  obsługa IPv6 

 
 •  Dying Gasp support 

 

 •  klasowo ważone 
równomierne kolejkowanie 
(CBWFQ) 

 
 •  ważone losowo wczesne 
wykrywanie (WRED) 

 
 •  obsługa protokołu Virtual 
Route Redundancy )VRRP) 

 
 •  obsługa list dostępu (ACL) 

 
 •  Quality of Service (QoS) 

 
 •  Dynamic Multipoint VPN 
(DMVPN) 

 
 •  powiadomienia SMS 

 
 •  Bidirectional Forwarding 
Detection (BFD) 

 
 •  obsługa IPv4 

 
 •  NetFlow 

 
 •  Maximum Ratio Combining 
(MRC) 

 
 •  obsługuje Hot Standby 
Router Protocol (HSRP) 
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 •  obsługuje funkcję Call Home 

 
 •  IPFIX 

 
 •  Generic Routing 
Encapsulation (GRE) 

 
 •  automatyczna Wymiana 
Klucza Internetowego 

  •  cyclic shift diversity (CSD) 

 
 •  Location ID Separation 
Protocol (LISP) 

 
 •  agregacja pakietów A-MPDU 

 
 •  agregacja pakietów A-MSDU 

 
 •  Application Visibility and 
Control (AVC) 

 
 •  3G MIB 

 
 •  ochrona przed awarią 

 
 •  Field Programmable Gate 
Array 

 
 •  szyfrowanie AES 

 
 •  rutowanie zależne od polityki 

 
 •  Authentication 

 
 •  Authorization and Accounting 
(AAA) 

 
 •  Dynamic Frequency Selection 
(DFS) 

 
 •  Hierarchical Quality of 
Service (HQoS) 

 
 •  obsługa Layer 3 VPN 
(L3VPN) 

 
 •  Embedded Event Manager 
(EEM) 

 
 •  Multigroup HSRP (MHSRP) 

 
 •  Ethernet Virtual Connections 
(EVC) 

 
 •  Cisco IOS IP Service-Level 
Agreements (IPSLA) 

 
 •  Network-Based Application 
Recognition (NBAR) 

 
 •  Multichannel-Interface-
Processor (MIP) 

 
 •  obsługa dwóch kart SIM 

Zgodność z normami  •  IEEE 802.3af 

 
 •  IEEE 802.11i 

 
 •  IEEE 802.3ah 

 
 •  IEEE 802.1ag 

 
 •  IEEE 802.3at 

 
 •  IEEE 802.11r 

  •  IEEE 802.11ac Wave 2 

 
 •  CISPR 24 

 
 •  EN 61000-3-2 
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 •  EN55022 

 
 •  ICES-003 

 
 •  EN 61000-3-3 

 
 •  EN55024 

 
 •  CISPR 22 

 
 •  CB 

  •  EN 61000-6-1 

 
 •  EN 61000-4-4 

 
 •  EN 61000-4-2 

 
 •  EN 61000-4-3 

 
 •  EN 61000-4-6 

 
 •  EN 61000-4-5 

  •  EN 61000-4-11 

 
 •  FCC CFR47 Part 15 

 
 •  UL 60950-1 Second Edition 

 
 •  EN 301.511 

 
 •  VCCI V-3 

 
 •  EN 60950-1 Second Edition 

 
 •  IEC 60950-1 Second Edition 

 
 •  AS/NZS CISPR 22 

 
 •  CNS 13438 

 
 •  EN 301.489-7 

 
 •  EN 301.489-24 

 
 •  EN 301 489-1 

 
 •  EN 301.908-1 

 
 •  EN 301.908-2 

 
 •  EN 301.908-13 

 
 •  FCC CFR47 Part 22 

 
 •  FCC CFR47 Part 24 

 
 •  CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 
Second Edition 

 
 •  EN 300 386 

RAM 4 GB 

Pamięć fleszowa 4 GB 

Wskaźniki statusu Status 

Wykonanie Krypto wydajność: 250 Mbps 

Lokalizacja Europa 

Rozszerzenie / połączenie 

Interfejsy 
 •  WAN: 1 x 1000Base-
T/1000Base-X - RJ-45/SFP 

 
 •  WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-
45 

 
 •  LAN: 4 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45 

 
 •  LAN: 2 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 

  •  LAN: 2 x 10Base-T/100Base-
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TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 

 
 •  USB 3.0: 1 x konsola 

 
 •  Antena: 1 x złącze GPS 

Gniazda rozszerzeń 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SIM 

Zasilanie 

Wymagane napięcie AC 120/230 V (50/60 Hz) 

Zużycie energii w 
trybie aktywności 

66 W 

Wymiary i waga 

Szerokość 32.3 cm 

Głębokość 24.4 cm 

Wysokość 4.4 cm 

Waga 2.59 kg 

Parametry środowiska 

Minimalna 
temperatura pracy 

0 °C 

Maksymalna 
temperatura pracy 

65 °C 

Dopuszczalna 
wilgotność 

5 - 95% (non-condensing) 

Internet Przedmiotów (IoT) 

Technologia 
Komunikacyjna 

LTE Cat 6 

Komunikacja 

Typ 
Bezprzewodowy modem 
komórkowy 

Cellular Protocol  •  UMTS 

 
 •  TD-SCDMA 

 
 •  HSPA+ 

  •  DC-HSPA+ 

 
 •  LTE Advanced 

 
 •  FDD LTE 

 
 •  TDD LTE 

 

Gwarancja i 
wsparcie 
techniczne 

Gwarancja i wsparcie techniczne 
36 1 

Zasilacz Zasilacz 66W AC --- 1 
Moduł LTE LTE Advanced EM7455 Europe and North America --- 1 
Licencje IP IP Base Licence dla routerów 8P lub równoważna --- 1 
Antena Antena LTE dipolowa  --- 2 
Kabel zasilający AC Power Cord (Europe) o długości co najmniej 1,5 m --- 1 
Licencja ONE 
Foundation 

Licencja ONE Foundation Licence dla routerów 8P lub 
równoważna 

--- 1 

Licencja AppX 
Foundation 

Licencja AppX Foundation Licence dla routerów 8P lub 
równoważna 

--- 1 

Licencja security Security Licence dla routerów 8P lub równoważna --- 1 

Licencja ONE PI 
Licencja ONE PI Device Licence dla routerów 8P lub 
równoważna 

--- 
1 
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Przełącznik sieciowy – 4 komplety 
 

Nazwa 
podzespołu Opis 

Okres 
gwarancji 
(miesi ęcy)  

Ilość 
 

Przełącznik 
sieciowy 48 
portowy 

Rodzaj urządzenia 
Przełącznik - 48 porty - L3 - smart - 
wieżowy 

Rodzaj obudowy Montowany w szafie rack 

Podtyp Gigabit Ethernet 

Porty 48 x 10/100/1000 (PoE+) 

Zasilanie przez 
Ethernet 

PoE+ 

Pojemność  •  Sieci wirtualne: 4 

 
 •  Wpisy w tabeli routingu IPv4: 4000 

  •  Wpisy w tabeli routingu IPv6: 2000 

 
 •  Wpisy skali ACL: 1600 

 
 •  Rozmiar bufora pakietu: 6 MB 

 
 •  Identyfikatory sieci VLAN: 4096 

 
 •  Wirtualny interfejs: 1000 

Wielkość tablicy 
adresów MAC 

32000 wpisów 

Protokół routingu  •  OSPF 

 
 •  RIP 

 
 •  IS-IS 

 
 •  RIP-1 

 
 •  RIP-2 

 
 •  EIGRP 

 
 •  HSRP 

 
 •  VRRP 

 
 •  PIM-SM 

 
 •  EIGRP for IPv6 

 
 •  OSPFv3 

 
 •  PIM-SSM 

 
 •  MSDP 

 
 •  policy-based routing (PBR) 

 
 •  RIPng 

 
 •  MSTP 

Protokół zdalnego 
zarządzania 

NETCONF, RESTCONF 

Wykonanie 
 •  Przepustowość zagregowana: 160 
Gbps 

 
 •  Przepustowość przełączania: 176 
Gbps 

 
 •  Szybkość przekierowywania: 261,9 
Mp/s 

Obsługiwane ramki 
Jumbo 

9198 bajtów 

Algorytm kodowania AES 128 bitów 

--- 1 
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RAM 4 GB 

Pamięć fleszowa 4 GB 

Rozszerzenie / połączenie 

Interfejsy 
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 
30 W 

Zasilanie 

Zasilacz Adapter mocy wewnętrznej - hot-plug 

Wymagane napięcie AC 120/230 V (50 - 60 Hz) 

Zasilanie 
nadmiarowe 

Opcja 

Różne 

MTBF 375,570 godziny 

Gwarancja producenta 

Obsługa i wsparcie 
Gwarancja ograniczona - zaawansowana 
wymiana części - dożywotnia - czas 
reakcji: następny dzień roboczy 

Parametry środowiska 

Dopuszczalna 
wilgotność 5 - 90% (non-condensing) 

Min. temperatura 
przechowywania 

-40 °C 

Maks. temperatura 
przechowywania 

70 °C 

Zakres wilgotności 
pamięci 5 - 90% (non-condensing) 

Praca w sieci 

Cechy  •  StackWise Technology 

 
 •  Virtual Routing and Forwarding (VRF) 

 
 •  Flexible NetFlow (FNF) 

  •  obsługuje MACsec 

 
 •  wbudowany ASIC 

 
 •  Control plane protection (CoPP) 

 
 •  Virtual Extensible LAN (VXLAN) 

 
 •  Location ID Separation Protocol 
(LISP) 

 
 •  Blue Beacon LED 

 
 •  Security Group Tag (SGT) caching 

 
 •  Embedded Event Manager (EEM) 

 
 •  Protocol Independent Multicast (PIM) 

 
 •  First Hop Security (FHS) 

 
 •  obsługa PVLAN 

 
 •  wsparcie DNA 

 
 •  Superior QoS 

Zgodność z normami IEEE 802.3 

Zgodność z normami  •  Plug and Play 

 
 •  IEEE 802.3u 

  •  CISPR 22 Class A 

 
 •  IEEE 802.3z 
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 •  CISPR 24 

 
 •  EN 61000-3-2 

 
 •  IEEE 802.1D 

 
 •  IEEE 802.1Q 

 
 •  EN 61000-3-3 

 
 •  IEEE 802.3ab 

  •  EN55024 

 
 •  EN 61000-6-1 

 
 •  IEEE 802.1p 

 
 •  IEEE 802.3af 

 
 •  AS/NZS 60950-1 

 
 •  IEEE 802.3x 

  •  CCC 

 
 •  ICES-003 Class A 

 
 •  IEEE 802.3ad (LACP) 

 
 •  IEEE 802.1w 

 
 •  UL 60950-1 

 
 •  IEC 60950-1 

 
 •  IEEE 802.1x 

 
 •  IEEE 802.1s 

 
 •  EN 60950-1 

 
 •  IEEE 802.3at 

 
 •  RoHS 

 
 •  AS/NZS 3548 Class A 

 
 •  IEEE 802.3bz 

 
 •  BSMI Class A 

 
 •  VCCI Class A 

 
 •  CNS 13438 

 
 •  EN 55022 Class A 

  •  EN 300 386 

 
 •  KN32 

 
 •  KN35 

 
 •  EN 55032 Class A 

 
 •  CISPR 32 Class A 

 
 •  CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 

 
 •  TCVN 7189 Class A 

 
 •  V-3 Class A 

 
 •  TCVN 7317 

 
 •  CISPR 35 

 

Moduł GE Rodzaj urządzenia Moduł rozszerzenia 

Typ obudowy Moduł podłączany 

Porty Gigabit Ethernet x 4 

Rozszerzenie / połączenie 

Interfejsy 4 

Praca w sieci 

Technologia podłączania Przewodowa 

--- 1 
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Protokół komunkacyjny danych Gigabit Ethernet 

Szybkość transmisji danych 1 Gbps 
 

Kabel 
zasilający 

Europe AC Power Cable – o długości co najmniej 1,5 m 
--- 2 

STACK-KIT Rodzaj urządzenia Moduł łączenia kaskadowego sieci 

Typ obudowy Moduł podłączany 

Wykonanie Bandwidth: 160 Gbps 

Różne 

Dołączone przewody 
1 x kabel łączący kaskadowo 
(zewnętrzna) 

Praca w sieci 

Technologia 
podłączania 

Przewodowa 
 

--- 2 

Kabel do 
stackowania 

50cm 
50cm Type 4 Stacking Cable 

--- 1 

Zasilacz 
redundantny 

Zasilacz redundantny 1kW AC 
--- 1 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
          str. 1  oferty 
 
 
 
……………………………..          
Pieczęć  Wykonawcy                                                                                                                         
 

O F E R T A  
Nazwa Wykonawcy 

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

Siedziba Wykonawcy 

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

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

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

REGON......................................................... 

tel. .................................................. faks ............................................................... 

adres e-mail  ………………………………..……………….. 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy ; ul. Św. Wincentego 87; 03-291 Warszawa 

 
Oferta na zakup i dostaw ę sprzętu sieciowego na potrzeby OPS  

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu 

sieciowego na potrzeby OPS oferuję realizację umowy w cenie: 
 
……………………………….. zł brutto ,  
(słownie:....................................................................................................................................) 
tj. ........................................ zł netto,  podatek VAT …..%; 
 (słownie:....................................................................................................................................) 
tj. ........................................ zł netto,  podatek VAT …..%; 
 
Oświadczamy, że świadczymy usługi sprzedaży  i dostaw od dnia ……-……-……….roku do 
chwili obecnej. Na potwierdzenie przedstawiamy dokumenty załączone do oferty. 
 
Oświadczamy, że  zamówienie b ędzie realizowane zgodnie  z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz w terminie  podanym w SIWZ.  

Oświadczamy, że uważamy się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez okres wskazany 
przez Zamawiającego w SIWZ.  

Oświadczamy, że akceptujemy zapisy  istotnych postanowień umowy oraz warunki płatności 
określone w istotnych postanowieniach umowy. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych  
w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.  

       
Ustanawiam pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o  udzielenie zamówienia 
i/lub  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania  oferty 
wspólnej  przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki)  : 

Stanowisko ……………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………. 

 

Tel / fax:…………………………………………………………………………………….. 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam : 

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

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

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

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

Miejscowość 

                  …………………………………. 

                                                                                         czytelne podpisy osób uprawnionych  do                  

                                                                                                             reprezentowania Wykonawcy lub podpisy i   

                                                                                                                                  pieczątki imienne partnerów 

 

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. 4l ub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY 

                                              ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50 
                                              e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl 
    

 25

Załącznik nr  3  do SIWZ 
 
 
 
 
…………………………….. 
Pieczątka  Wykonawcy 
 
 
 
 
                                        O Ś W I A D C Z E N I E 

dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1,1b ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 
 
Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………. 
                               ………………………………………………………………………….  
 
   
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję spełnia warunki  udziału w postępowaniu  
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w 
szczególności: 
 

1)  posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej działalności   lub czynności , 
jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich  posiadania; 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi 
do wykonania  zamówienia;  
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 

…………………………………………….. 
Miejscowość, data 

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

czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne 
osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy  

 
 
 
Oświadczenie składa każdy z  partnerów  
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Załącznik nr 4 SIWZ     
 
 
 
 
………………………. 
       Pieczęć Firmy 
 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………………………….. 
                                    
                                   ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
 

……………………………, dnia……………. 
miejscowość 

 
 
 
 
 
       …………………………………………… 

  czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne 
osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy  

 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z  partnerów  
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Załącznik nr 5 SIWZ  
 

Wykonawca wypełnia  ten druk  wypisując listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej co Wykonawca,  lub  oświadczenie o braku przynależności do 
grupy kapitałowej 
(podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt 23 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych tekst jednolity:  Dz. U. z   2019 roku, poz. 1843 z późn.zm.) 

 
Lista podmiotów nale żąca do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy   

    (jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  skreśla lub pisze nie dotyczy ) 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………….dnia……………… 
        miejscowość 

…………………………………………… 
  czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne 

osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy  

 
_____________________ 

 
 Oświadczenie Wykonawcy  o braku przynale żności do grupy kapitałowej   

(jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  wypełnia oświadczenie) 
 
 
Oświadczam, że ………………………………………………………………………. 
                                                        Nazwa Wykonawcy 
 
nie należy do grupy kapitałowej 
 
 
 
……………………………….dnia……………… 
        miejscowość 
 
 
 

…………………………………………… 
  czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne 

osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy  

 
 
Oświadczenie składa każdy z  partnerów  

 



 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY 

                                              ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50 
                                              e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl 
    

 28

Załącznik nr 6 SIWZ  
Istotne postanowienia umowy 

Umowa nr ................  
 
w dniu  ................. 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5,0 0-950 Warszawa, NIP 
525-22-48-481, reprezentowanym przez Panią Alicję Witoszyńską – Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, działającą na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 lipca 2011 roku, nr 
GP 0052/2969/2011 zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a 
................................. 
 
z siedzibą w ...........................................  
 
w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr ZP PN – 26/2020 na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej PZP) została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

 § 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę (sprzedaż) wraz  

z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
……………………………………………………………………………………………….. 
na potrzeby Zamawiającego, zwaną dalej odpowiednio „przedmiotem umowy”  
i „przedmiotem sprzedaży”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy opisuje Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot sprzedaży spełnia następujące 
wymagania: 
1) odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym; 
2) jest fabrycznie nowy, dotychczas nieużywany i w pełni sprawny; 
3) posiada deklarację zgodności CE; 
4) posiada opis techniczny w języku polskim oraz wymagane licencje, 

świadectwa, atesty itp., paszporty techniczne, dokumentację DTR lub 
instrukcję obsługi pod warunkiem, że będzie zawierała wszystkie wymagane  
i wymienione informacje w DTR; 

5) jest kompletny i wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria. 
4. Wykonawca w ramach przedmiotu sprzedaży dostarczy stosowne dokumenty 

(licencje, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz wymagane certyfikaty). 
5. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielenia licencji/sublicencji 

na oprogramowanie. 
 

 
§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 21 grudnia 2020 r.   
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot sprzedaży do siedziby 
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Zamawiającego, najpóźniej 5 dni  przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 
aby Zamawiający mógł przeprowadzić czynności sprawdzające. Zamawiający ma 5 
dni na sprawdzenie zgodności dostarczonego przedmiotu sprzedaży z umową.  
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną  
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia wynosi: 
- brutto …………………… zł (słownie: ………………………………  złotych), 
- netto  ……………………. zł (słownie: ……………………………… złotych ),  
- obowiązujący na dzień wystawienia faktury podatek od towarów i usług (VAT) 
23% -  ……………………zł (słownie: ………………………………  złotych). 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia 
wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

1. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi 
na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę, po odebraniu przez 
Zamawiającego całości przedmiotu sprzedaży. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie spisany przez strony 
protokół odbioru przedmiotu umowy bez wad. 

3. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, NIP 525-22-48-481. Odbiorc ą faktury i płatnikiem – O środek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy , ul. Św. 
Wincentego 87, 03-291 Warszawa . 

4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem  
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo doręczonej faktury na konto 
Wykonawcy, wskazane na fakturze, przy braku zastrzeżeń Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
art. 4 pkt 6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118, ze zm.). 

 
§ 5 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot sprzedaży w siedzibie OPS przy ul. 
św. Wincentego 87 wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, 
oprogramowaniem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi.  

2. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, będzie 
podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy,  
o którym mowa w ust. 1. 

3. Osoba pełniąca nadzór nad umową ma prawo skontrolować dostawę pod 
względem jej zgodności z umową oraz ewentualnych usterek lub wad. 
Sprawdzenie dostarczonych urządzeń może polegać na sprawdzeniu wszystkich 
lub losowo wybranych urządzeń. 

4. Na przedmiot sprzedaży jego producent udziela … miesięcznej gwarancji, liczonej 
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od dnia ich odbioru przez Zamawiającego.  
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich 

nieodpłatnych napraw dostarczonego przedmiotu sprzedaży. 
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających  

z nieprzestrzegania zasad zawartych w dostarczonej przez Wykonawcę instrukcji 
użytkowania urządzeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do naprawy lub wymiany 
wadliwych urządzeń na nowe w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak 
niż 7 dnia roboczego od chwili otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia  
o zaistniałej usterce lub awarii. Zawiadomienia, o których mowa, będą 
dokonywane telefonicznie na nr …….., faksem na nr ………… lub pocztą 
elektroniczną na adres ……………… 

      Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. 
8. Wykonawca zobowiązuje się, że naprawy urządzeń, wykonywane będą na jego 

zlecenie wyłącznie przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez 
producenta serwis, chyba że Wykonawca spełnia te wymogi. 

9. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju 
spowodowanego awarią i czasem naprawy. Powyższe ma zastosowanie  
w przypadku awarii, która uniemożliwia prawidłowe działanie przedmiotu 
sprzedaży.  

10.  W okresie gwarancji, w przypadku niemożności wykonania naprawy Wykonawca 
zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwej części lub całego przedmiotu 
sprzedaży na nowy, wolny od wad. Wymiana nastąpi nie później niż terminie 14  
dni od daty stwierdzenia uszkodzenia. 

11.  W przypadku wymiany wadliwej części lub całego przedmiotu sprzedaży, na 
nową część wolną od wad, gwarancja liczona jest od dnia zamontowania  
w urządzeniu. 

12. W przypadku, gdy naprawa urządzenia przekroczy termin 14 dni Wykonawca 
gwarantuje wstawienie urządzenia zastępczego na okres trwania naprawy,  
o parametrach nie gorszych niż urządzenia będące przedmiotem sprzedaży. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 

13. Koszty związane z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji 
obciążają Wykonawcę. 

 
§ 6 

1. Wykonawca, w ramach przedmiotu sprzedaży i w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1, udziela Zamawiającemu z dniem podpisania protokołu 
odbioru licencji/sublicencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania  
i dokumentacji oprogramowania. 

2. Licencja na oprogramowanie określona będzie z prawem dostępu na 14 
stanowisk. 

3. Licencja zostanie udzielona na następujących polach eksploatacji: 
1) zainstalowanie, uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie na 

komputerach i serwerach znajdujących się u Zamawiającego niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu; 

2) korzystanie z oprogramowania na komputerach i serwerach znajdujących się  
u Zamawiającego w sposób zgodny z warunkami producenta oprogramowania 
(zgodnie z warunkami licencji opisanymi przez producenta); 
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3) prawo do aktualizacji oprogramowania w sposób opisany przez producenta 
oprogramowania; 

4) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz 
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając 
w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi 
kopiami. 

4. Wykonawca zapewni, że utwory oprogramowania, na które udzielana jest 
licencja posiadają kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do 
udzielenia licencji. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do utworów 
oprogramowania lub umowę licencyjną (o ile takie będą istniały) stanowiące 
przedmiot udzielenia licencji oraz nośniki, na których zapisane będą te utwory.  

6. Licencja obejmuje użytkowanie oprogramowania na potrzeby OPS bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

7. W odniesieniu do utworów innych producentów składających się na 
oprogramowanie, jeżeli producent takich utworów standardowo udziela licencji na 
warunkach korzystniejszych od wskazanych w umowie, Wykonawca dostarczy 
stosowną licencję od producenta na warunkach korzystniejszych.  

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do przekazanych 
Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji oprogramowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane  
z naruszeniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia.  

10.   Udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe określone w umowie,    
Zamawiający może potwierdzić wydrukiem ze strony producenta oprogramowania. 

 
§ 7 

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679  
z 27.04.2016 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 r.), dla których Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Targówek   m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym  
w ust. 2. 
2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych 
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy,  
w sytuacji w której jest on osoba fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzoną 
działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca 
wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku: 
1) niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu sprzedaży w terminie, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, a od ósmego dnia 
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opóźnienia – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1, za każdy następny dzień opóźnienia; 

2) opóźnienia w naprawie lub wymianie urządzeń – w wysokości 1 % kwoty 
brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony 
od pierwszego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust.  7 i 10; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty brutto 
określonej w § 3 ust. 1. 

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1, Zamawiający może ją 
potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie  
o potrąceniu powinno być złożone na piśmie. 

 

§ 9 

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 7 
dni od podjęcia o nich wiedzy, gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie 
wykonuje umowy, zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje 
lub narusza zobowiązania umowne. 
 
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
2. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy, których nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące: 

1) Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek  m.st. 
Warszawy, ul. Św. Wincentego 87,  03-291 Warszawa;  

2) Wykonawca: …………………………………………………………………..  
4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy w tym w okresie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie  
o każdej zmianie adresu do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną z chwilą upływu 
terminu podjęcia drugiego awiza.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Integralną część umowy stanowią nw. załączniki: 
1) załącznik nr 1 – specyfikacja ofertowa. 

 
 

Zamawiający       Wykonawca                
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… ………będąc  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
…………………………….………………………………….…………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………. 
                              (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
o ś w i a d c z a m(/y) , 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), odda Wykonawcy 
 
…………………………………………………………………....…………………………….………
…….……………………………………………………………………………………………………. 
                                   (nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 
Do dyspozycji niezbędne zasoby1 
………………………………………………………………………………. 
                                              (zakres udostępnianych zasobów) 

 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. zakup sprzętu sieciowego na 

potrzeby OPS przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.  

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania   
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 

do dyspozycji zasoby) 
----------------- 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku : 
•  wiedza i doświadczenie  
•  potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model) 
•  osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres wykonywanych czynności) 
•  zdolności finansowe i ekonomiczne 

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie 
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
 


