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I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  

Instytut Włókiennictwa 

ul. Brzezińska 5/15 

92-103 Łódź. 

tel. : 0 42 61-63-101 

faks. : 0 42 679-26-38 

Regon: 000050239 

VAT UE: PL 724-000-06-64 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.  

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP” oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i  

uruchomieniem. 

      Dopuszcza się urządzenia równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów   

przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych. 

 

Macierz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

1. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie Active/Active zajmujące 

się obsługą dostępu do dysków. 

2. Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, 

gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie funkcjonalności macierzy w szczególności działania 

pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. 

3. Macierz musi umożliwiać utworzenie wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 256TB  

      i systemu plików co najmniej 64TB. 

4.  Macierz musi posiadać co najmniej 32 GB RAW systemowej pamięci cache obsługującej odczyty i    

zapisy (pamięć dostępna na kontrolerach macierzy). Jeśli rozwiązanie stosuje mechanizm mirroringu 

obszarów buforujących zapisy należy założyć że 100% pojemności to zapisy. 

5.   Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy pamięci cache do minimum 800 GB netto, dopuszcza się   

rozszerzenie pamięci cache w oparciu do dyski lub karty w technologii FLASH. 

 6.  Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache, w szczególności pamięci cache przeznaczonej do 

zapisu (ang. write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na 

dyski przez nieograniczony czas. 

7.   Oferowane urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 4 porty 10Gb Ethernet BaseT  

i 4 porty 10Gb Ethernet SFP+ obsadzone wkładkami wielomodowymi w specyfikacji SR przeznaczonych 

do udostępniania danych. 

8.   Macierz dyskowa powinna umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, HDD 15k, HDD 10k i HDD 7,2k  

rpm wyposażonych w interfejsy SAS 12Gbps (SAS, NL-SAS) zarówno 2,5" jak i 3,5". 

9.   Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. 

10. Macierz musi być wyposażona w globalne dyski zapasowe dla dysków danych w liczbie wynikającej z   

udokumentowanych zaleceń producenta macierzy. 

11. Macierz musi mieć możliwość instalacji dysków SSD, SAS, NL-SAS w tej samej półce dyskowej. 

12. Macierz musi umożliwiać rozbudowę do 150 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego urządzenia. 

13. Macierz musi zostać wyposażona w dyski: 

• SSD o pojemności nie większej niż 800GB, dające użyteczną przestrzeń 5.7 TB, 
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• SAS 10k o pojemności nie większej niż 1.2 TB, dające użyteczną przestrzeń 17 TB, 

• Nearline SAS 7.2k o pojemności nie większej niż 4TB, dające użyteczną przestrzeń 42 TB.  

Macierz musi być wyposażona w dyski typu HotSpare w liczbie zgodnej z zaleceniami producenta. 

14. Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 12Gbps. 

15. Wymagana jest obsługa min 25 dysków 2,5" w półce o wysokości max 2U oraz możliwość obsługi 15 

dysków 3,5" w obrębie jednej półki o wysokości max 3U. 

16. Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane 

przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 

1,5,6. 

17. Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych wewnętrznymi 

mechanizmami macierzy w technologii "redirect on write". Należy dostarczyć licencję na całą pojemność 

macierzy. 

18. Macierz musi obsługiwać 256 kopii migawkowych per dysk logiczny LUN oraz 256 kopii per system 

plików. 

19. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń 

produkcyjną. 

20. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na 

poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości 

kolejnego odtworzenia danych ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla 

danego zasobu. 

21. Wraz z macierzą muszą być dostarczone licencje potrzebne do odtwarzania woluminu z kopii 

migawkowej. 

22. Macierz musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy 

dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby serwerów podłączonych do macierzy. 

23. Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) 

poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” (limit) dla następujących parametrów dostępu 

do dysku logicznego: 

      a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), 

      b. Przepustowość (MB/s).  

24. Macierz musi umożliwiać replikację synchroniczną i asynchronicznej danych blokowych oraz replikację 

asynchroniczną dla danych plikowych pomiędzy dwiema macierzami. Wymagane jest dostarczenie 

licencji na pełną pojemność oferowanej macierzy. 

25. Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych 

dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia 

wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane automatycznie bez 

udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Migracja 

danych musi odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Niezbędne 

jest dostarczenie licencji na całą pojemność macierzy. 

26. Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy wszystkimi typami stosowanych dysków (SSD, 

SAS/FC, NLSAS/SATA). 

27. Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie 

dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku 

rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. 

28. Macierz musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów 

dysków fizycznych obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu.  

29. Macierz powinna zapewniać mechanizm Thin Provisioning, który polega na udostępnianiu większej 

przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy 

aplikacja nie wykorzystała przydzielonej pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji 

na całą pojemność macierzy. 

30. Macierz musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). 

31. Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu 

zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. 
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32. Dla danych plikowych urządzenie musi wspierać silniki antywirusowe takich dostawców jak: Computer 

Associates, Trend Micro, Sophos, Kaspersky, McAfee, Symantec. 

33. Urządzenie musi wspierać wirtualizację serwerową w zakresie: 

      Vmware: VAAI, VASA, Vvols (protokoły FC, iSCSI, NAS), integracja macierzy z VMware vRealize 

Operations oraz  Hyper-V: Offloaded Data Transfer (ODX) and Offload Copy for File 

34. Macierz powinna obsługiwać co najmniej protokoły blokowe: FC i iSCSI, oraz protokoły plikowe: 

NFSv3, NFSv4, SMB 1, SMB 2, SMB 3/3.02 

35. Oferowane urządzenie powinno być objęte co najmniej 3-letnim wsparciem producenta sprzętu z czasem 

reakcji 4 godziny w miejscu instalacji sprzętu. 

36. Oferowane urządzenia musza być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2  miesiące przed 

dostawą i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta obejmującego rynek polski. 

37. Urządzenia oraz ich oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte opieką serwisową producenta przez 

okres 3 lat. W okresie opieki wymagany jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części 

zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji 

oprogramowania.  

38. Macierz musi być objęta programem „zachowaj dysk” tzn. w przypadku awarii dysku po jego wymianie 

dysk pozostaje własnością Zamawiającego. 

39. Macierz po dostawie musi zostać skonfigurowana z istniejącą infrastrukturą informatyczną według 

zaleceń działu IT Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV:  30.23.45.00 – 3 Pamięć do przechowywania danych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie – 8 tygodni od zawarcia umowy 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

              Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej  jedną dostawę macierzy 

dyskowej wraz z uruchomieniem, instalacją i konfiguracją o wartości co najmniej 200 000,00 zł 

brutto. 

 dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadająca certyfikat producenta uprawniający do wykonywania implementacji 

oferowanej macierzy dyskowej. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.                                                                  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w 

przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy   

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone                

w pkt. 1. 2) lit. b-c musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy 

łącznie. 

 

Va.  Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.    

                                                                                                                                                                                             

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia.                                                                                                                                      

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie     

wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w 

rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o tych podwykonawcach. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach. 

5. Jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, przedstawia zobowiązanie tego 

podmiotu.  

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

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 do 

wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP  

2) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były   

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.  
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych   dokumentów, Wykonawca składa oświadczenie. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 

4) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw   

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce   

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Termin określony powyżej stosuje się. 

7.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do SIWZ.                                              

8.  W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

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

9.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których 

dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 

żądać zamawiający (…) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również 

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) mogą być 

poświadczane za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 

być składane na adres: Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Zamówienia Publiczne. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@iw.lodz.pl , a faksem na nr (42) 61 63 190. 

mailto:zamowienia@iw.lodz.pl
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5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

rozdz. VII. 6 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- Małgorzata Piotrowska, Michał Kułakowski 

 

VIII.   Wymagania dotyczące wadium.  

          W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

           

IX.  Termin związania ofertą.  

 

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

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

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

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 

ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, akceptację wszystkich 

postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
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4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z 

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

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

sposób: 

          Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź 

          oraz opatrzona napisem:  

 
„Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem 

z dopiskiem: „nie otwierać przed dniem 05.06.2018 r. do godz. 11.00”                                                                
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. Z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

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

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 

20 października 2005 (8etha. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 

zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
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przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 

warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Instytucie Włókiennictwa ul. Brzezińska 5/15, 92-

103 Łódź, sekretariat I piętro, w terminie do dnia 05.06.2018 r. godz. 10:00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.06.2018 r. o godzinie 11.00. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

http://www.iw.lodz.pl/zamowieniapubliczne/ informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny.  

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 

SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

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

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w  kryteriach: 

-  Cena  (Cc) -                        80 pkt 

-  Dodatkowe wsparcie telefoniczne dla Zamawiającego w godzinach 

16.00 - 20.00 przez rok od podpisania protokołu odbioru. (Cw) -                        

                                                                                                                                                            

20 

           

pkt 

  

2. Opis kryteriów oceny oferty. 

Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające  kryteriom, przy czym każde kryterium 

podlegać będzie ocenie punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów. 

Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. 

K = Cc + Cw 

http://www.iw.lodz.pl/zamowieniapubliczne/
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Sposób określenia ceny:  

A. Cena – Cc– 80 pkt 

Zamawiający ze wszystkich formularzy ofertowych przyjmie wartość najniższą CENY oferty    jako cn   do 

ceny badanej oferty. 

Punktacja za cenę oferty ustalana jest w sposób następujący: 

              Cn 

    Cc= -----------------  x100 pkt x80% 

         Ci                                               

gdzie: Cc – cena   

Cn – najniższa cena  

Ci – cena oferty badanej  

B. Za zaoferowanie dodatkowego wsparcia telefonicznego w godzinach 16.00 – 20.00 przez rok od 

podpisania protokołu odbioru  – oferta otrzyma 20 pkt. 

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 

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

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty 

z najniższą ceną. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu 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 
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ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

XVIII. Lista załączników. 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1. Załącznik nr 1 -  Wzór formularza oferty 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

4. Załącznik nr 4 – Informacje na temat grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych  dostaw 

6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy 

           

    

 

 

 

 

 

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

Osoba przygotowująca specyfikację                                                               Kierownik Zamawiającego  
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Załącznik nr 1 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 

 

…………………… 

Pieczęć Oferenta  

OFERTA 

 

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  

nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP 

na Dostawę macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem. 

Nazwa i adres oferenta:        

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

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

nr faksu: …………………. Nr tel ………………….. e-mail: …………………………….………………………. 

Zamawiający: Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź. 

Oferujemy Dostawę macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem, zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach: 

 

1. Cena oferty: 

 
Producent  

 

Model 

 

Cena (całkowita wartość brutto w 

PLN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca może zaoferować: 

 

 
TAK/NIE 

Dodatkowe wsparcie telefoniczne dla Zamawiającego w 

godzinach 16 - 20 przez rok od podpisania protokołu odbioru   

 

 

2. Termin wykonania: 8 tygodni od zawarcia umowy 

3. Oświadczam/y, że zamierzamy/ nie zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia 

podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) 

 

Lp. 

Opis części zamówienia, którą Wykonawca 

zamierza powierzyć do realizacji przez 

podwykonawcę  

Nazwa podwykonawcy 

   

   

 

4. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie  (w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia) 

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

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

Akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 7 do siwz) oraz warunki spełnienia świadczenia określone treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4 ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data                                                                                   Podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                                 do reprezentacji Wykonawcy 

 

 

 

 
Oferta może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie spełniającej wymogi specyfikacji. 

Należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane w specyfikacji. 

W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy wykonawcy, należy napisać na nim „nie dotyczy”    
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Załącznik nr 2 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 
 

 

……………………………. 

        pieczątka firmy 
 
 

 

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  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Rozdziale V.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1.2) Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….., 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 

……………………………. 

        pieczątka firmy 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

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

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 

……………………………. 

        pieczątka firmy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy 

siedzib)*: 

 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

           …………..………….……. r.  

                            data                                                                          .............................................................  

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - nieodpowiednie skreślić 
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Załącznik nr 5 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 

 

 

 

 

Wykaz wykonanych dostaw 

 

 

L.p. 

 

Przedmiot dostawy 

 

Wartość brutto 

dostawy w zł 
Data wykonania Odbiorca 

Dokument 

potwierdzający 

należyte wykonanie 

 

1. 

 

     

 

 

 

 

Do dostawy wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy dostawa została wykonana 

w sposób należyty 

 

 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

Załącznik nr 6 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

 

 

 

L.p. 

 

Osoba, która będzie 

uczestniczyć w 

wykonywaniu 

zamówienia 

Doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia 

Podstawa dysponowania  

osobą 

 

1. 

 

 

 

Posiadająca certyfikat producenta uprawniający 

do wykonywania implementacji oferowanej 

macierzy dyskowej. 

 

TAK/NIE* 

 

 

 

 
 

UWAGA: 

* - Nieodpowiednie skreślić 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 7 do siwz  KF/ZP-236-17/18 

 

 

Umowa nr KF/ZP 237-17/18 

 

Zawarta w dniu ………………... r., w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i  uruchomieniem, zakończonego wyborem przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 

równowartości kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (PZP) (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ). 

 pomiędzy: 

Instytutem Włókiennictwa, instytutem badawczym z siedzibą w Łodzi (adres: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 

5/15) wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 

Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000043804, NIP: PL:724-000-06-64, Regon: 000050239 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

             1)  dr inż. Tomasza Czajkowskiego         -    Dyrektora 

             2)  mgr Hannę Paszkiewicz                       -         Głównego Księgowego 

  

a……………………………………………………………………………………………………………………

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

z siedzibą w    ……………………………………………NIP: ……………………………………. 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez: 

 1)  …………………………………………………………………………………… 

 2) …………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

Umowa uwzględnia wynik postępowania opartego o przepisy art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (u.p.z.p.), mocą którego wyłoniono Wykonawcę. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i  uruchomieniem, 

zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie. 

2. Wykonawca instaluje, konfiguruje  dostarczone urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 

budynku przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, dokonuje jego pierwszego uruchomienia. 

3. Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2  miesiące przed dostawą i 

pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta obejmującego rynek polski. 

4. Wykonawca zobowiązuje się spełnić świadczenie będące przedmiotem umowy w terminie 8 tygodni od 

zawarcia umowy. 

 

§ 3 

1. Dostawa produktów do Zamawiającego i ich wydanie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Korzyści i 

ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich doręczenia Zamawiającemu po podpisaniu przez 

Strony protokołu przekazania. 

2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy oraz poprawność podłączenia i 

konfiguracji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.  

3. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku 

polskim. 

4. W przypadku niezgodności sprzętu, pod względem ilości, rodzaju lub stwierdzenia innych wad podczas 

odbioru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, dostarczyć na własny koszt sprzęt wolny od wad i 

zgodny z przedmiotem Umowy lub dokonać poprawnego podłączenia i/lub konfiguracji.  
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5. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta lub wydruk 

gwarancji producenta potwierdzający, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 

serwisem. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia  co najmniej 3-letnie wsparcie producenta sprzętu z czasem reakcji 4 godziny w 

miejscu instalacji sprzętu. 

2. Urządzenia oraz ich oprogramowanie wewnętrzne jest objęte opieką serwisową producenta przez okres 3 

lat. W okresie opieki Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części 

zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji 

oprogramowania. 

3. Wykonawca zapewnia warunki serwisu gwarancyjnego:  

a) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń) bez ograniczenia czasowego 24 h na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 

b)  serwis świadczony na oryginalnych częściach, 

c) upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych  bez ograniczeń 

czasowych (24 h na dobę, 7 dni w tygodniu), telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail.  

4. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, Zamawiający wymaga, aby nowy sprzęt posiadał co najmniej 

takie same parametry i funkcjonalności, jak sprzęt zaoferowany w ofercie Wykonawcy. 

5. W przypadku awarii dysku twardego, Wykonawca wymieni dysk na nowy, wolny od wad, bez 

konieczności zwrotu uszkodzonego dysku i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika. 

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi objęte przedmiotem Umowy, będą świadczone przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego sprzętu, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami 

obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją uprawnień gwarancyjnych przez 

Zamawiającego w okresie gwarancji. 

8. Na sprzęt wymieniony w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia dostarczenia go 

przez Wykonawcę w miejsce użytkowania. 

9. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może wystąpić 

do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy; jeżeli reklamacja 

Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi 

Wykonawca.  

10. Wykonawca zapewnia dodatkowe wsparcie telefoniczne w godzinach 16.00 – 20.00 przez rok od 

podpisania protokołu odbioru (zapis zostanie usunięty, jeśli Wykonawca nie przewidzi w ofercie 

dodatkowego wsparcia). 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że ceną umowy jest całkowita wartość brutto:……………………………..…….                              

(słownie: ……………………………………………………………………………………) zawierająca VAT.  

2. Zapłata nastąpi do 30 dni od dnia wystawienia faktury, na konto Wykonawcy w 

…………………………………… o numerze: ……………………………………………………………. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do odbioru faktury 

VAT. 

4. Pozytywny protokół odbioru zrealizowanego świadczenia umownego jest podstawą do wystawienia faktury. 

 

 

 

§ 6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15 % wartości umowy brutto określonej w 

§ 5 ust. 1 umowy, 
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b) za opóźnienie w realizacji zobowiązania umownego 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 

1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 15 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 

1 umowy. 

c) za opóźnienie w usunięciu wady 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, nie więcej niż 15 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość szkody spowodowanej naruszeniem postanowień umownych przekroczy wysokość zastrzeżonej 

kary umownej. 

 

§ 7 

1. Do omawiania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy upoważnia się: ze strony Zamawiającego           

……………………………….. tel. …………………..……… nr faksu …………………………………                 

e-mail ………………………………………………. ze strony Wykonawcy                

…………………………………. tel.  ………………………… nr faksu ………………………………….                  

e- mail ………………………………………….. 

2. Zmiana informacji wymienionych w niniejszym paragrafie wymaga pisemnego powiadomienia 

przekazanego stronie.  

§ 8 

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

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w 

granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym artykuł 144 ust. 1 PZP oraz określonych w niniejszej 

umowie. 

3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd miejsca siedziby Instytutu Włókiennictwa. 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 

 

 


