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Z A T W I E R D Z A M 

Podpis na oryginale: 

Komendant Wojewódzki Policji 
w Opolu 

nadinsp. Rafał Kochańczyk 

dnia 19.09.2022 r. 

S P E C Y F I K A C J A  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

pod tytułem: 

„Modernizacja urządzeń serwerowych oraz przełączników – etap 1” 
prowadzonego w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 
 

Nr sprawy: WS-ZF.2380.35.2022 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu  
ul. Korfantego nr 2, 45-077 Opole 
tel.: +48 47 861 2670, +48 47 861 2673 
REGON: 531125704  NIP: 754-000-35-37 
Adres strony internetowej: https://opolska.policja.gov.pl 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@op.policja.gov.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania- https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_opole 
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku. 
 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu platformy zakupowej 
(zwanej dalej: Platformą) dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_opole 
Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” lub w przepisach 
o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania 
należy przez to rozumieć Platformę. 

2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na Platformie 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - zwanej dalej „Pzp”, tj. Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
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7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu 
u Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż PLN. 
13. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego w ilości i asortymencie, określonym 
szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzęt ma być 
nie starszy niż osiemnaście miesięcy od daty produkcji.  
Dostarczony sprzęt musi posiadać certyfikat „znak CE".  
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia efektywności 
energetycznej dostarczanych urządzeń, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie unijnego programu znakowania efektywności 
energetycznej urządzeń biurowych (Dz. U. UE. L. 2008.39.1). 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do Wydziału 
Łączności i Informatyki w KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, zgodnie z § 3 ust. 2 wzoru umowy. 
Wykonawca, przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy, przeprowadzi instruktaż 
z obsługi oprogramowania oraz sprzętu, dla 8 osób w wymiarze 12 godzin (dwa dni po 6 godzin). 
Instruktaż obejmie: 
 Konfigurację, zarządzanie oraz utrzymanie systemu, 
 Możliwość rozbudowy, modyfikacja oraz optymalizacji pracy systemu, 
 Projektowanie i konfigurację polityk backupu, 
 Zarządzanie użytkownikami (uprawnieniami), 
 Poprawną analizę logów oraz obsługę błędów, 
 Obsługę infrastruktury fizycznej systemu, w tym jej optymalizacja i rozbudowa, 
 Zaawansowane funkcje zarządzania systemem. 

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
32420000-3 – Urządzenia sieciowe 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
30213300-8 - Komputer biurkowy 
30213100-6 - Komputery przenośne 

 

Załączniki do SWZ wykonawca może pobrać bezpośrednio z Platformy. 
 
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ całość systemu obsługującego 
tworzenie kopii zapasowych musi być ze sobą spójna, jednolita oraz kompatybilna w celu osiągnięcia 
założonej przez Zamawiającego funkcjonalności działania. 
    
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
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VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja i przesyłanie dokumentów (np. ofert, wszelkich 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji) między Zamawiającym, a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa 

się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed 
upływem tego terminu. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków 
(innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz 
przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi 
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Oznaczenie momentu odbioru 
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu 
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

4. Zamawiający informuje, że wszelka korespondencja przekazywana mu drogą elektroniczną, 
będzie mogła być odbierana tylko i wyłącznie w dni robocze (bez sobót) od godz. 07.30 do godz. 
15.30. Z przesyłaną korespondencją po godz. 15.30, Zamawiający będzie mógł skutecznie 
zapoznać się w następnym dniu roboczym.  

5. W sytuacji awaryjnej (np. gdy nie działa Platforma) Wykonawca może również komunikować się 
z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@op.policja.gov.pl. 
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres  
e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail 
Zamawiającego 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SWZ. 

7. Na stronie Platformy znajdują się aktualne instrukcje dla Wykonawców oraz „regulamin dla 
Użytkowników (Wykonawców)”, opisujące warunki, wymagania dot. komunikacji składania 
oferty, z którymi wykonawca jest zobowiązany się zapoznać, na potwierdzenie czego składa 
oświadczenie na formularzu ofertowym. 

8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami 
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania 
teleinformatycznego: tel. 22 101 2 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl (infolinia dostępna 
w dni robocze w godz. 8-17). 

9. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1) dokumenty 
w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie 
dokumentów w formacie innym niż „pdf". Wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. 
W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu 
oddzielny plik z podpisem. 

10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę 
na Platformie tj.: 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 
niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB 
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna, inna 
przeglądarka internetowa niż Internet Explorer; 4) Włączona obsługa JavaScript; 
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 
6) Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu 
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

11. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików w formatach: .txt; 
.rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; XAdES; PAdES, zip, 7z. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
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do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 
pliku to maksymalnie 500 MB.  
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wielkość pliku opatrzonego podpisem zaufanym  
nie może przekroczyć 10MB. 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Wniosek ten należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający prosi o przekazanie 
pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień. 

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ppkt. 14 przedłuża 
termin składania ofert. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w ppkt 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 
Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy. 

18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie. 

19. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

20. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy wyjaśnić 
z Zamawiającym przed terminem składania ofert. 

21. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców 
 
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI  
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Eugenia Poniży,  
Anna Lis, Jarosław Hamadyk 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w  art. 111 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  

lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki określone 
w art. 110 ust. 2 Pzp. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

6. Brak podstaw do wykluczenia, zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz 
z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik 
do niniejszej SWZ. 

7. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp 
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 
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9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w ppkt. 6 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

10. Zamawiający nie żąda przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 6 
dot. podwykonawcy. 

11. Ponadto Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835). Wykluczenie następuje na okres 
trwania okoliczności określonych w art.7 ust. 1 ww. Ustawy.  
 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

XI. INFORMACJĘ O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA  

1. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
2. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda wniesienia wadium w wysokości  4 000,00 zł. 
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.09.2022 r. o godzinie 11:00. 
3. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą. 
4. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 97 ust. 7 Pzp.  
5. Wadium w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie przelewem na konto depozytowe 

KWP w Opolu w banku NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 40 101014010010071391200000. 
Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium dot.  „WS-ZF.2380.35.2022” 

6. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli jego 
wpływ na wyżej wskazane konto Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 
przewidzianym na wniesienie wadium, co zostanie stwierdzone przez służbę finansową 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko niezabezpieczenia wadialnego oferty, jeżeli służba finansowa 
Zamawiającego nie stwierdzi faktu zaksięgowania kwoty wadium na wskazanym koncie 
w terminie przewidzianym na jego wniesienie. 

8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 
pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 
w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. z ofertą, przed 
upływem terminu do składania ofert. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia kopii dokumentu elektronicznego (np. zdjęcia, 
skanu) i potwierdzenie jej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zawierać deklarację bezwarunkowej wypłaty 
wadium na rzecz Zamawiającego, na jego pierwsze pisemne żądanie, jeżeli wystąpi jakakolwiek 
okoliczność wypełniająca ustawowe hipotezy do zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający, zgodnie z art. 98 ust. 6 Pzp, zatrzyma wadium, jeżeli zaistnieją okoliczności 
uzasadniające jego zatrzymanie. 

12. Zwrot wadium nastąpi według zasad określonych w art. 98 ust. 1-5 Pzp 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik do SWZ 
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ. 
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3) pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty, oświadczeń oraz poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania dokumentu w postaci papierowej przez osobę/y niewymienioną/e 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim 
4. Ofertę oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oznacza 
to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub z pełnomocnictwa wynika, 
iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta musi być 
podpisana przez wszystkie te osoby. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r.-Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio  
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. Wykonawca części zamówienia 
powierzane do wykonania podwykonawcom wskazuje przez wypełnienie i podpisanie wykazu 
zamieszczonego w treści formularza ofertowego. Jeżeli wykonawca nie przewiduje wykonania 
zamówienia z udziałem podwykonawców fakt ten dokumentuje przez wpisanie odpowiedniej 
treści na formularzu ofertowym, z której wynikać będzie jednoznacznie deklaracja woli 
wykonawcy (np. wykonanie zamówienia nastąpi bez udziału podwykonawców). Podpisanie przez 
wykonawcę formularza ofertowego bez określenia sposobu wykonania zamówienia z udziałem 
albo bez udziału podwykonawców poczytane będzie jako deklaracja wykonawcy wykonania 
zamówienia bez udziału podwykonawców. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), 
zgodnie z art.58 ust.2 Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo,  
z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty. 

8. W przypadku oferty wspólnej na formularzu ofertowym należy wymienić z nazwy z podaniem 
adresu - wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia – 
z zaznaczeniem lidera/pełnomocnika. 

9. Oferty, oświadczenia  o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w 
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych.  
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10. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty (tj. inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca): 
1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej; 

11. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ppkt. 10.2) dokonuje notariusz lub: 
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie 
dokumentu, który go dotyczy; 

2) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

3) w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

12. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz 
wymagane pełnomocnictwa: 
1) przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 
2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ppkt. 12.2), dokonuje notariusz lub: 
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 

2) w przypadku przedmiotowego środka dowodowego, zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca ubiegający się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 
14. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne  
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

16. Formularz ofertowy oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory stanowiące załączniki do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 
co do treści. 

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 
ust. 5.ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzega, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku. 
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

Brak uzasadnienia, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa winna 
skutkować odtajnieniem przez Zamawiającego zastrzeżonych informacji(KIO 917/17). 

KIO 385/17 Zdaniem Izby sformułowanie użyte przez ustawodawcę, w którym akcentuje  
się obowiązek „wykazania” oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn 
co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane 
ogólne uzasadnienie, sprowadzając się de facto do przytoczenia jedynie elementów definicji 
legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z przepisu art. 11 ust. 4 (aktualnie ust.2) ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (...) 

18. W przypadku wątpliwości Zamawiającego czy dany plik zawiera informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, zostanie on potraktowany jako jawny, nie zawierający informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

19. 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 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

20. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 224 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. 
 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy 
złożyć na Platformie do dnia 29.09.2022 r. do godz. 11:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty podpisane kwalifikowanym, 
podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. 

3. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
4. Aby złożyć ofertę, Wykonawca powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty poprzez dołączenie wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie 

przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 
7. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu składania ofert wycofać 

ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. System Platformy szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią 
do terminu otwarcia ofert. 

9. Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

10. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 
części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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XV. TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r.  o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy. 
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
3. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”, informację  

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 222 ust.5 Pzp, Zamawiający zamieści na Platformie 

w  sekcji ,,Komunikaty” wymagane informacje. 
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 28.10.2022 r. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie  
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ppkt. 3, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ppkt. 3, następuje wraz z przedłożeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. 
 

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty ma zawierać podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma 
być wyrażona w polskich jednostkach płatniczych. Definicja ceny została określona w art. 7 pkt.1 
Pzp. 

2. Zamawiający przyjmuje, że cena za oferowany przedmiot zamówienia zawiera 23% podatek 
od towarów i usług (VAT). Jeżeli Wykonawca korzysta z innej stawki VAT lub zwolnienia, 
powinien zaznaczyć ten fakt na formularzu ofertowym oraz przedstawić Zamawiającemu, 
załączając do oferty, informacje lub dowody, którego do tego uprawniają. 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym, 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ, łącznej ceny ofertowej brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Łączna cena ofertowa brutto musi obejmować wskazane ilości i asortyment oraz zawierać 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres 
przedmiotu zamówienia  – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy będącym 
załącznikiem do niniejszej SWZ, tj.: wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania 
efektu finalnego w postaci przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci wolnej 
od wad prawnych i technicznych do siedziby Zamawiającego.  

5. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

6. Cena oferty podlega zmianie w przypadkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik do SWZ. 

7. Na formularzu ofertowym wymaga się podania łącznej ceny brutto w PLN w wartościach 
liczbowych i słownie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (tj. groszy – wartości 
zerowe groszy należy wpisać w formie liczbowej „  ,00” , a słownie „00/100”). 
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8. W przypadku rozbieżności w zapisie „liczbowym” i „słownym” ceny oferty na formularzu 
ofertowym, cena wyrażona liczbą jest wiążąca, chyba że wartość zapisaną słownie da się 
zweryfikować i jednoznacznie ustalić na podstawie dokumentów i oświadczeń stanowiących treść 
oferty. 

9. Zgodnie z art. 225 ust.1 Pzp wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni oferty według kryterium:   

1) Cena – A  

2) Gwarancja – B  

3) Dodatkowa funkcjonalność – C 

 
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące wagi:  
 

Kryterium Waga [%] Maksymalna liczba punktów 

A Cena  60 60 

B Gwarancja na opony 30 30 

C Dodatkowa funkcjonalność 10 10 

RAZEM  100% 100 
 

2. Sposób dokonywania oceny: 
 

1) Dla kryterium Cena ofertowa brutto [A] przyjmuje się skalę punktową od 0 do 60.  
 

Dla kryterium – cena ofertowa brutto, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza– 
ilość punktów będzie obliczona wg wzoru: 
 
                       Najniższa cena ofertowa z przedłożonych ofert 
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60 
                                      Cena oferty badanej 
 
gdzie: A – ilość punktów jaką otrzyma dany Wykonawca za kryterium łączna cena ofertowa 
brutto.  

 
 

2) Dla kryterium Gwarancja „B” przyjmuje się skalę punktową od 0 do 30.  
 

Dla kryterium  - gwarancja, punktacja obliczona zostanie następująco: 
 
 



Nr sprawy: WS-ZF.2380.35.2022 
  Strona 11 z 14 

 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez wykonawcę 
na formularzu ofertowym okresu gwarancji na serwer i bibliotekę taśmową.  
Wykonawca może zaproponować jeden z następujących okresów gwarancji oddzielnie na serwer 
i bibliotekę taśmową: 
- zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 
- 48 miesięcy gwarancji na sprzęt  
- 60 miesięcy gwarancji na sprzęt  

Punkty przydzielane są odrębnie na każde urządzenie. Oznacza to, że Wykonawca który w ofercie 
zaproponował 60 miesięczną gwarancję na serwer oraz 60 miesięczna gwarancję na bibliotekę 
taśmową otrzymuje 30 pkt. W przypadku gdy oferta obejmować będzie 48 miesięczny okres gwarancji 
na serwer oraz na bibliotekę taśmową, wówczas wykonawca otrzyma 10 pkt. Natomiast 20 pkt. 
otrzyma Wykonawca, który np. na serwer zaproponuje 60 miesięczną gwarancję a na bibliotekę 
taśmową 48 miesięczny okres gwarancji. 
 

W sytuacji braku wskazania przez wykonawcę na formularzu ofertowym terminu gwarancji 
Zamawiający przyjmie, iż wykonawca deklaruje gwarancję zgodną z opisem przedmiotu zamówienia 
i przyzna 0 punktów. 

 
3) Dla kryterium Dodatkowa funkcjonalność „C” przyjmuje się skalę punktową od 0 do 10.  

 
Dla kryterium  - dodatkowa funkcjonalność, punktacja obliczona zostanie następująco: 

 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę na formularzu 
ofertowym informacji dotyczącej zaoferowanych kart sieciowych. 

 
Wykonawca otrzymać 10 pkt zastępując standardową (10 GB BaseT, dwa niezależne porty) kartę 
sieciową na światłowodową kartę sieciową (dwa niezależne porty 10Gb SFP+) wraz z wkładkami 
umożliwiającymi podłączenie patchcord’a LC. 

W sytuacji braku wskazania przez wykonawcę na formularzu ofertowym, którejkolwiek z opcji 
Zamawiający przyjmie, iż wykonawca deklaruje zainstalowanie w serwerze kart sieciowych zgodnych 
z opisem przedmiotu zamówienia i przyzna 0 punktów w tym kryterium. 

3. Ogólna liczba punktów jaką uzyska badana oferta (K) będzie obliczona wg wzoru:  

K = A+B+C 
 

Kryterium  Waga Punktacja 

 
Gwarancja 
 (dot. serwera 

i biblioteki 
taśmowej) 

   30% 

0 pkt – gwarancja wg opisu przedmiotu zamówienia 
5 pkt – 48 miesięczna gwarancja na serwer 
5 pkt – 48 miesięczna gwarancja na biblioteki taśmowe 
15 pkt – 60 miesięczna gwarancja na serwer 
15 pkt – 60 miesięczna gwarancja na biblioteki taśmowe 

Kryterium  Waga Punktacja 

Dodatkowa 
funkcjonalność 

   10% 

0 pkt –  zainstalowane w serwerze dwie karty sieciowe 10Gb 
BaseT wg. opisu przedmiotu zamówienia 
10 pkt – zainstalowane w serwerze dwie karty sieciowe 
(światłowodowe) 10Gb SFP+ z wkładkami światłowodowymi 
LC 
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4. Punktacja przyznawana ofertom w ww. kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

5. Ocena punktowa ww. kryteriach dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona w sposób określony w ppkt 2. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze 
ofertę z najniższą ceną.  

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt 7, Zamawiający 
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 
XIX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. 
 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zwarciem umowy  
przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
Pzp, w terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ppkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 
w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ppkt. 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

6. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zgodnie z § 7 wzoru umowy.  

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia  przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej, określają przepisy Działu IX ustawy 
Pzp. 

6. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, 
podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia 
publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego. 

7. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim 
obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ 
na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

8. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem 
publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla 
zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, 
działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 
dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu Karnego. 

 
XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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 Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą  

w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu jest 

wyznaczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu inspektor ochrony danych; 
kontakt: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl. Dane inspektora 
ochrony danych znajdują się na stronie BIP KWP w Opolu w zakładce „Ochrona danych 
osobowych” 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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, jednak nie krócej 
niż przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego 
rzeczowego wykazu akt Policji; 
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z 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 (skorzystanie 

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

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

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 
1. Wzór formularza ofertowego z oświadczeniem  
2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  
3. Wzór umowy z załącznikami nr 2 -7 
4. Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia 
5. Test wydajnościowy PassMark - CPU Mark dot. procesora wielordzeniowego, wykazu 

parametrów technicznych, wg wyników publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net 
z dnia 15.09.2022 r. (tylko wersja elektroniczna)  

6. Test wydajnościowy PassMark – G3D Mark dot. wydajności karty graficznej, wg wyników 
publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net z dnia 15.09.2022 r. (tylko wersja 
elektroniczna)  

 


