
Ogłoszenie nr 589885-N-2020 z dnia 2020-09-28 r.

Sąd Okręgów) w Rzeszowie: Modernizacja sieci LAN w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotycz) projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAW1AJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak. należy w ymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać



adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej

Nie

W przy padku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej -  mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikac> jny 

32425700000000, ul. PI. Śreniawitów 3 , 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

1 78 756 200,, e-mail przetargi@rzeszow.so.gov.pl, , faks 178 756 299.

Adres strony internetowej (URL): https://rzeszow.so.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Sąd Powszechny

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi / innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)

Tak

https://rzeszow.so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia

mailto:przetargi@rzeszow.so.gov.pl
https://rzeszow.so.gov.pl/
https://rzeszow.so.gov.pl/
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs


Tak

https://rzeszow.so.gov.pl/, https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej (papierowej). Wykonawca decyduje co do formy w jakiej chcę złożyć w ofertę. 

Zamawiający dopuszcza zarówno formę pisemną jak i elektroniczną.

Adres:

SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE. Samodzielna Sekcja Inwestycji i Remontów, pok. Nr 250, Plac 

Sreniawitów 3. 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)

SEKCJA II: PR/EDMIOT ZAMÓWIENIA

https://rzeszow.so.gov.pl/
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci LAN w Sądzie

Okręgowym w Rzeszowie

Numer referencyjny: SIR-2512-3/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w  przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budów lane: Opis 

przedmiotu zamówienia 1. Prace wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ są objęte następującymi 

kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32420000-3 -  Urządzenia sieciowe 72000000-5 - 

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2. 

Wymagania Zamawiającego: 1. Przedmiotem umowy jest modernizacja obecnej sieci LAN Sądu 

Okręgowego w Rzeszowie. Należy to wykonać poprzez wymianę istniejących urządzeń aktywnych w 

punktach dystrybucyjnych na nowe urządzenia aktywne wymagane przez Zamawiającego, oraz udzielenia 

gwarancji, asysty stanowiskowej ( organizacja szkolenia) oraz opieki serwisowej. 2. Zakres prac obejmuje 

w szczególności, demontaż dotychczas użytkowanych urządzeń, dostawę nowych urządzeń i ich montaż, 

przekazanie dokumentacji technicznej, zapewnienie gwarancji producenta na prawidłowe działanie 

urządzeń, przeprowadzenie szkolenia; świadczenie usługi opieki serwisowej. 3. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I do SIWZ, a Wykonawca zobowiązany jest do



wykonania wszystkich czynności w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w Załączniku 

nr 1 do SIWZ, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, a także zdemontuje dotychczas 

używany sprzęt informatyczny stanowiący sieć. 5. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu 

zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, a także 

normy, Zamawiający (zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Pzp) dopuszcza składanie ofert równoważnych o 

parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane przez Zamawiającego. 6. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który złoży 

ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wobec czego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał parametry techniczne rozwiązania, 

które oferuje Zamaw iającemu jako równoważne do opisanego przez Zamawiającego oraz załączył do 

każdego opisu odpowiedni dokument (kartę katalogową, folder lub inny dokument). 7. Przez produkt 

równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i 

wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym 

zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Przez normę 

jakościową równow ażną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają 

określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z 

normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami 

jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach 

europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków 

zapewnienia jakości. 9. Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonywanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 11. 

Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy, rozumianej jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 12. Dostarczony 

przedmiot zamów ienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę 

gwarancyjną lub dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji przez producenta urządzeń oraz 

instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. Zamówienie 

powinno być zrealizowane na podstawie poniższych wymagań: Zestawienie pozycji dla zadania 

modernizacja sieci LAN: Przełącznik CORE: ilość: 2 ( ilość portów na przełącznik: 12) - Przełącznik 

szkieletowy 10G. Każdy z punków pośrednich zostanie zapięty do tego przełącznika. Przełączniki będą 

pracowały w stacku - dedykowany link połączeniowy. Przełącznik typ I : ilość: 12 (ilość portów na 

przełącznik: 48) - Przełącznik dostępowy oraz zapewniający dostęp do przełącznika szkieletowego 10G.



Przełącznik typ II: ilość: 8 (ilość portów na przełącznik: 48) - Przełącznik dostępów \ - pracujący w 

stacku. Wymagania dotyczące instalacji i konfiguracji. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do 

infrastruktury w ustalonym wcześniej terminie w celu dokonania analizy i przygotow ania procedur 

wdrożenia, migracji do nowego środowiska. Dostęp do infrastruktury będzie możliwy pod nadzorem 

Zamawiającego i po spełnieniu warunków wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Zamawiający udzieli 

Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia. W ramach 

oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia na zasadach projektowych z pełną 

dokumentacją wdrożeniową. Zamawiający wymaga następującego zakresu usług realizowanego w 

porozumieniu z Zamawiającym: 1) Sporządzenia Planu Wdrożenia uwzględniającego fakt wykonania 

wdrożenia bez przerywania bieżącej działalności Zamawiającego oraz przewidującego rozwiązania dla 

sytuacji kryzysowych wdrożenia. 2) Sporządzenia Dokumentacji Systemu według której nastąpi 

realizacja. 3) Dokumentacja Systemu musi być uzgodniona z Zamawiającym i zaw ierać wszystkie 

aspekty wdrożenia. W szczególności: a) testy systemu uwzględniające sprawdzenie w ymaganych 

niniejszą specyfikacją funkcjonalności, b) sposób odbioru uzgodniony z Zamawiającym, c) listę i opisy 

procedur, wypełnianie których gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe działanie systemu, d) opis 

przypadków, w których projekt dopuszcza niedziałanie systemu. Realizacja wdrożenia nastąpi według 

Planu Wdrożenia po zakończeniu którego Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą. Odbiór 

wdrożenia nastąpi na podstawie zgodności stanu faktycznego z Dokumentacją Powykonawczą. Miejsce i 

termin instalacji. Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z 

przedstawicielem Zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół.

Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji zamówienia, w ramach jednego weekendu 

(Piątek godz. 16:00 -  Niedziela godz. 22:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z 

Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w sparcia technicznego w postaci dwóch 

osób w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszych dwóch dni roboczych następujących po pracach 

wdrożeniowo -  instalacyjnych w godzinach od 7.30 do 16.00. W tym czasie przedstaw iciele Wykonawcy 

zobowiązani są do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu 

do eksploatacji. Dodatkowo przedstawiciele Wykonawcy dokonają także przeszkolenia dwóch 

pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji 

wdrożonych rozwiązań. Montaż i fizyczne uruchomienie systemu. Zamawiający w \ maga zainstalowania 

całości dostarczonego rozwiązania w7 pomieszczeniu serwerowni, jak i innych wskazanych miejscach co 

najmniej w zakresie: a) Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w 

szafach rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uw zględnieniem 

wszystkich lokalizacji, b) Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych, powinny 

zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, oraz skonfigurowane i dołączone



do infrastruktury Zamawiającego, c) Usunięcie opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie 

instalacji urządzeń d) Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego, e) Wykonanie 

procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez 

producenta sprzętu, tj Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich 

podzespołów, g) W ykonanie połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu 

zapewnienia komunikacji -  Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy 

miedziane kat. 6 I.JTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu 

sieciowym), h) Wv konawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń 

aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające). Połączenia sieciowe. Zamawiający wymaga 

stworzenia połączeń sieciowych pomiędzy wszystkimi lokalizacjami PD (punktami dystrybucyjnymi) 

występującymi w projekcie według topologii gwiazdy, oraz zaproponowanego schematu. Połączenia 

światłowodowe pomiędzy lokalizacjami powinny zostać zakończone (podłączone) na portach SFP/SFP+:

• pomiędzy lokalizacjami z wykorzystaniem istniejących łączy światłowodowych, należy wykorzystać 

istniejące patehpanele zakończone w istniejących szafach, • przełączników CORE -  na dwu przełączniki 

celem zapewnienia niezawodności, redundancja i agregacji połączeń, • punktów' pośrednich - połączenie 

(lokalizacja zdalna serwerownia centralna) powinno zostać zrealizowane poprzez 2 połączenia 

SFP/SFP+ (porty) (4 włókna) z wykorzystaniem redundancji i agregacji połączeń. Zamawiający wymaga 

wykonania połączeń sieciowych (łącznika), który należy wykonać w oparciu o okablowanie miedziane 

kat. 6U/UTP pomiędzy: • szafa nr 2 -  szafa nr 3 -  pomieszczenie CPD (liczba połączeń 48 szt.; 

2xpatchpanel 24 porty RJ45 kat 6. U/UTP na szafę; szacowana długość 5 m). • szafa nr 1 -  szafa nr 3 -  

pomieszczenie CPD (liczba połączeń 24 szt.; lxpatchpanel 24 porty RJ45 kat 6. U/UTP na szafę; 

szacowana długość 15 m). Wykonane połączenia mają służyć do podłączenia urządzeń serwerowych 

zlokalizowanych w szafie nr 3 do nowej, zmodernizowanej struktury sieci LAN. Wykonawca wraz z 

przełącznikami musi dostarczyć: • odpowiednie porty (GBIC -  SFP/SFP+) dla uzyskania połączeń 

światłowodowych o wymaganych przepustowmściach oraz redundancji. • odpowiednie moduły i 

okablowanie do stackowania. • odpowiednie patchordy światłowodowe i miedziane. Instalacja i 

konfiguracja. Konfiguracja dostarczanych przełączników w zakresie: a) Stworzenia odpowiednich 

konfiguracji STAĆ K z wykorzystaniem dedykowanych modułów, b) Stworzenia odpowiednich 

konfiguracji redundancji zasilania dla przełączników CORE (zapewnienie zasilania przełącznika CORE 

#1 z wykorzystaniem zasilaczy przełącznika CORE #2 i odwrotnie) . c) Konfiguracja protokołu STP. d) 

Konfiguracja sieci wirtualnych VLAN -  taka liczba sieci wirtualnych aby odseparować różne typy ruchu, 

ale nie mniej niż: • VLAN’y Pracownicze (odzwierciedlające strukturę organizacyjną), • VLAN WLAN. • 

VLAN Klient, • VLAN Serwer, • VLAN Public, • VLAN DMZ, • VLAN SAN -  dla ruchu do systemu 

macierzowego SAN. c) Konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami sieci LAN z wykorzystaniem



połączeń światłowodowych oraz miedzianych, f) Agregacja połączeń celem uzyskania pasma 

nxl/10Gbps w obu kierunkach ruchu, g) Dołączenie i konfiguracja przełączników ( ( )RE do istniejących 

urządzeń firewall -  klaster (urządzenia firmy Fortinet: Fortigate 100F). h) Konfiguracja klastra HA 

firewall: a. Modernizacja konfiguracja klastra HA firewall w trybie active-active. b Segmentacja sieci w 

oparciu o protokół 802. lq. c. Konfiguracja routingu pomiędzy sieciami VLAN. d. Konfiguracja polityk 

dostępu pomiędzy strefami, e. Konfiguracja dostępu zdalnego dla różnych grup użytkowników z 

wykorzystaniem zewnętrznego serwera RADIUS. f. Konfiguracja uwierzytelniania dwuskładnikowego 

dla wybranych użytkowników, g. Konfiguracja funkcji bezpieczeństwa w zakresie: skanowanie 

antywirusowe, moduł IPS, moduł web-filter, inspekcja protokołu https. h. Konfiguracja połączenia VPN -  

pomiędzy lokalizacja główną a punktem zdalnym, i. Konfiguracja automatycznego backupu konfiguracji, 

i) Konfiguracja serwerów DHCP na przełącznikach na użytek urządzeń końcowych, które zostaną 

przyłączone do portów w poszczególnych sieciach VLAN j) Implementacja mechanizmów 

bezpieczeństwa sieci LAN: • Mechanizm monitorowania przydziału adresów 1P przez serwery DHCP, 

ochrona przed nieautoryzowanymi serwerami DCHP. • Mechanizm monitorowania prawidłowego użycia 

protokołu ARP przez stacje końcowe w celu zapobieżenia nadużyciom oraz atakom typu „man in the 

middle”. • Mechanizm filtrujący ruch na portach dostępowych, do których przyłączone zostaną stacje 

końcowe, zezwalając na ruch jedynie z adresu IP przydzielonego przez serwer Dl K P. • Implementacja 

mechanizmów 802. lx na wybranych portach z wykorzystaniem dostarczanego serw era 

uwierzytelniającego wbudowanego w system domenowy, tak aby w przypadku braku autoryzacji 

dozwolony był ruch np. tylko do Internetu, a w przypadku poprawnej autoryzacji możliwy był dostęp do 

zasobów sieciowych. Uwierzytelnienie powinno zostać oparte o certyfikat komputera jak i użytkownika 

(dynamiczna zmiana sieci VLAN w oparciu o przynależność do grupy użytkowników w systemie 

domenowym), k) Konfiguracja dostępu do urządzeń z wykorzystaniem mechanizmów AAA w oparciu o 

serwer uwierzytelniający wbudowany w istniejący system domenowy. Administrator ma podlegać 

autentykacji, autoryzacji wykonywanych operacji administracyjnych lub konfiguracyjnych na urządzeniu 

oraz wszelkie wykonywane operacje mają być logowane na serwerze uwierzytelniającym. 1) Zapewnienie 

bezpiecznego środowiska zarządzającego dla urządzeń -  dostęp jedynie z dedykowanej stacji 

zarządzającej, jeżeli to możliwe zbudowanie odseparowanego segmentu zarządzającego 

wykorzystującego interfejsy kart zarządzających out-of-band management (jeżeli zaproponowane 

urządzenia będą posiadać interfejsy tego typu), m) Implementacja dostępnych mechanizmów Quality of 

Service: • Konfiguracja kolejkowania traktującego ruch pochodzący od serwerów oraz ruch zarządzający 

jako priorytetowy. • Implementacja mechanizmów zapobiegających wysycaniu pasma na łączach 

pomiędzy przełącznikami, routerami oraz firewalFem poprzez niepożądany ruch sieciowy np. ruch 

generowany przez stacje zainfekowane wirusem (Scaveger QoS). n) Przepięcie obecnej infrastruktury



serwerowo-macicr/owej Sądu Okręgowego w Rzeszowie na nową sieć LAN. o) Testowanie obsługi 

ruchu sieciowego p) Testowanie skuteczności zabezpieczeń. 2.3 Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, /.umawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej 

użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości 

systemu. Wykonaw ca jest zobowiązany do przygotowania w formie papierowej i elektronicznej procedur 

eksploatacyjnych s\stemu. 1. Wszelkie zmiany w stosunku do Dokumentacji systemu z podaniem ich 

powodów. 2. Konfiguracje urządzeń (lub opisy konfiguracji w przypadku sprzętu lub oprogramowania 

nieumożliwiająccgo eksportu konfiguracji do pliku tekstowego bądź posiadające rozproszoną 

konfigurację). 3. Dyski instalacyjne dostarczonego oprogramowania, jeżeli takowe występowały. 4. Kody 

dostępowe oraz klucze licencyjne, jeżeli takowe występowały. 5. Opis typowych czynności, prac 

administracyjnych, które pozwalają na codzienną obsługę dostarczonego sprzętu, systemów. 2.4 Warunki 

gwarancji i dostępności serwisu. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i 

oprogramowania: a) Dostarczone przełączniki powinny posiadać gwarancje lifetime (ograniczona 

gwarancja dożywotnia do 5 lat od wycofania z produkcji sprzedaży przez producenta), b) Na 

dostarczany sprzęt musi być udzielony min. 12-miesięczne wsparcie oparta na gwarancji producenta 

rozwiązania; serw is gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas naprawy i reakcji 

na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym oraz 

zakończenie naprawy) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego - NBD; c) Tryb gwarancji 7/24; d) 

Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producent; e) Całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producenta; f) Całość kupowanego sprzętu musi być nowa, (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; g) Wykonawca ma obowiązek 

przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Wnioskodawcy), fax, e-mail lub 

WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla 

dostarczanych ro/w iązań; h) W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę 

sprzętu. Zamawiający dopuszcza podstawienie, na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach 

funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia usterki; i) Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej producenta (telefon, e-mail lub 

WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych 

rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego w okresie trwania wsparcia; j) Zamawiający otrzyma 

dostęp do aktualizacji oprogramowania układowego firmware przełączników w okresie trwania wsparcia. 

Asysta stanowiskowa. Asysta stanowiskowa ma obejmować 40 godzin szkoleniowych w ujęciu 8 godzin 

na jeden dzień. Całość powinna się zamknąć w okresie 5 dni i ma dotyczyć autorskiego rozwiązania 

zrealizowanego w ramach podmiotowego wdrożenia. Asysta musi zostać podzielona na bloki



dziedzinowe: • Blok pierwszy (2 dni -  16 godzin) musi zostać przeprowadzony w centrum 

kompetencyjnym (poza terenem Sądu) i mieć na celu zapoznanie uczestników z elementami 

technologicznymi, które składają się na całość rozwiązania modernizacji sieci LAN. • Blok drugi (3 dni -  

24 godziny) musi zostać przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego i musi ściśle dotyczyć 

podstawowych procedur administracyjnych, które są typowe dla codziennej pracy administratora celem 

zapewnienia poprawnej pracy wdrożonego rozwiązania sprzętowego jako platformę teleinformatycznej. 

Zakres asysty stanowiskowej: • Architektura sieci LAN -  przełączniki sieciowe. • Punkt styku z 

Internetem -  firewall. Asysta będzie skierowana do administratorów sieci LAN Sądu Okręgowego w 

Rzeszowie (2 osoby). Asysta musi być warunkiem dopuszczający do przekazania rozwiązania 

technicznego do wykorzystania produkcyjnego. Asysta stanowiskowa musi zostać odebrana i 

zatwierdzona protokołem odbioru sygnowanym przez obie strony projektu tj. Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. Opieka serwisowa. Zamawiający wymaga świadczenia opieki serw isowej przez okres 

minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (telefoniczna, zdalna, mailowa, 

na miejscu u klienta) z czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 2 godziny. Czas reakcji jest 

rozumiany jako podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów technicznych. 

Zamawiający wymaga świadczenia pomocy technicznej i merytorycznej dla dostarczonego i wdrożonego 

rozwiązania modernizacji sieci LAN. Okres opieki serwisowej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Wykonawca może zaoferować dłuższy okres opieki serwisowej niż 12 miesięcy. Szczegółowe zasady 

przyznawania punktów zostały opisane w SIWZ. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń w 

Godzinach Roboczych, przez które rozumie się godziny od 7.00 do 17.00 w Dni Robocze. Prace 

serwisowe mogą być realizowane po godzinach pracy Sądu w tym również w dni wolne. Termin realizacji 

prac wyznacza Zamawiający, a Wykonawca je przyjmuje. W ramach opieki serwisow ej Zamawiający 

wymaga dwóch wizyt serwisowych w siedzibie Sądu. Czas pojedynczej wizyty serwisowej 8 godz. -  

jeden dzień roboczy. Liczba wizyt będzie uwarunkowana zaoferowanym przez Wykonawcę okresem 

opieki serwisowej przy założeniu że jedna wizyta przypada na okres 6 miesięcy. W przypadku jeżeli 

producent sprzętu komputerowego udostępni jakiekolwiek aktualizacje, nowe wersje, patche, zmiany itp. 

(dalej łącznie zwane aktualizacjami). Wykonawca w ramach Usług Serwisu zapewni Zamawiającemu 

takie aktualizacje niezwłocznie po ich udostępnieniu. Łączny wymiar usług związamch z opieką 

serwisową nie przekroczy 240 godzin przy założeniu -  okresu 12 miesięcznej opieki serwisowej.

11.5) Główny kod CPY: 32420000-3 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV 

72000000-5



11.6) Całkowita w artość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)'. 

Wartość bez VAT

Waluta:

(wprzypadku umów ramowych luh dynamicznego systemu zakupów -  szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów :

miesiącach: lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-12-17

II. 9) Informacje dodatkowe: 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie dostawy wraz z 

montażem i organizacją szkolenia to dzień 17.12.2020 r„ 2. Termin wykonania zamówienia w zakresie 

dostawy wraz z montażem i organizacją szkolenia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w 

formularzu oferty powinien podać oferowany termin realizacji zamówienia. 3. Opieka serwisowa będzie 

świadczona w okresie zgodnym z ofertą Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 12 -  sto 

miesięcznego okresu opieki serwisowej, od dnia obioru końcowego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. 
EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów



Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. I b pkt2) ustawy P/p w następujący 

sposób: a) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust. 1 ustwy Pzp) w zakresie mniejszego warunku 

oświadczenia/eń (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do S1WZ) aktualnego/nych na d/icń składania ofert. 

Informacje zawarte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b) poprzez złożenie Zamawiającemu 

( w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art. 26 

ust. 2 ustawy Pzp) aktualnego/nych na dzień złożenia dokumentu/ów potwierdzającego/cych, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości: - na sumę gwarancyjną o wartości minimum 500 

000 zł UWAGA: Aktualny na dzień złożenia w/w dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia musi potwierdzać okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

j.w. w' zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust.Ib pkt 2 ustawę Pzp) w dniu złożenia 

go przez Wykonawcę, zachowując niezmienność i aktualność tych okoliczności w zakresie spełnienia 

powyższego warunku udziału w postępowaniu przez cały okres trwania postępow ania o udzielenie 

zamówienia począwszy od dnia składania ofert. Do przeliczenia na PLN(zł) wartości wskazanej w 

dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, 

wyrażonej w walutach innych niż PLN( zł), Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 

Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Informacje dodatkowa: W przypadku oferty 

składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena 

wymagań określonych w zakresie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu będzie 

dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, może 

potwierdzać spełnienie tego warunku w zakresie jednego z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia, zachowując ogólne zasady i wymogi przedstawione powężej przez 

Zamawiającego odnośnie polisy OC . Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w



wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu lub kryterium selekcji. Wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia niniejszy 

warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie 

złożoncgo/nycb przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/nych oświadezenia/eń (zał. Nr 3 do 

SIWZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. Następnie ocena potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z 

art.26 ust.2 ustawy Pzp ) spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

wymaganego nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania oświadczenia/eń, 

dokumenu/ntów zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.Ib pkt3) ustawy Pzp w następujący 

sposób: a) poprzez złożenie wraz z ofertą (art.25a ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie niniejszego warunku 

oświadczenia/en (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ) aktualnego/nych na dzień składania ofert. 

Informacje zaw arte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b) poprzez złożenie Zamawiającemu 

( w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art.26 

ust.2 ustawy Pzp): aktualnego na dzień złożenia Wykazu dostaw (zgodnie z treścią załącznika nr 7 do 

SIWZ) w celu w ykazania, że Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte 

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. dwóch dostaw przeprowadzonych w 

zakresie dostawy podobne do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda, 

wraz z załączeniem dowodów określających czy tc dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostaw \ były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nic iest w/ stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; UWAGA: Aktualny na 

dzień złożenia wykaz dostaw ( zgodnie z treścią załącznika nr 7) zgodnie musi potwierdzać 

okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu j.w. w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej (art.22 ust. Ib pkt 3) ustawy Pzp w dniu złożenia go przez Wykonawcę, zachowując 

niezmienność i aktualność tych okoliczności w zakresie spełnienia powyższego warunku udziału w 

postępowaniu przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia począwszy od dnia 

składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać wspólnie w taki sposób, że co 

najmniej jeden / Wykonawców wchodzących np. w skład Konsorcjum spełnia niniejszy warunek -



Wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego/nych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą wymaganego/nych oświadczenia/eń (zał. Nr 3 do SIWZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. - 

Następnie ocena potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp spełnia niniejszy 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie 

postępowania, dokumentu/tów zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II 1.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

111.4) W YKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:



Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 

Zamawiającego (zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, powyższy dokument tj. „odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokument ten może zostać złożony w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu 

Zamawiającego (zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp): i wykaz dostaw (zgodnie z treścią załącznika nr 

7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem 

ich zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów (najlepiej referencji (określających czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie u/\ skać tych dokumentów -  inne dokumenty. Wykaz dostaw wraz z dokumentami 

opisanymi pow \ żej, składany w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie 

doświadczenie /awodowe (na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie art.22 ust.Ib pkt 3) 

ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie 

warunku. Załącznik nr 7 do SIWZ należy złożyć w oryginale, natomiast dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie dostaw mogą zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: dokument jest 

składany na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 b pkt 2 

ustawy Pzp. Dokument ten może zostać złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:



111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTW 1ERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWA PZP 

II 1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

WYKONAWCA składa Zamawiającemu w oryginale ( na podstawie art.24 ust. 11 ustawy Pzp)w 

terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji (po otwarciu 

ofert), o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp -  aktualne na dzień złożenia oświadczenie 

wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa 

w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do S1WZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócania konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania sic o zamówienie przez 

wykonawców, powyższe oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.l pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej każdy z wykonawców może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania 

konkurencji w postępowaniu. Dokumenty te mogą zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w swoich oświadczeniach z art. 25a ust.l pktl ustawy Pzp tj.: - w 

swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do S1WZ 

(zgodnie z wymaganiami pkt V111.3.1) S1WZ ), podpisanym przez wykonawcę i - w swoim 

oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 3 do SIWZ ( 

zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.2) SIWZ), podpisanym przez wykonawcę . li (Ponadto w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

również od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty tj.: - 

zgodnie z wymaganiami pkt. VłII.4.1) SIWZ aktualny na dzień złożenia odpis z w łaściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że



realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając /obowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą, składa powyższe zobowiązanie z art. 22a 

ust.2 ustawy P/p podmiotu trzeciego, z którego musi wynikać: zakres udostępnianych zdolności przez 

podmiot trzeci oraz to w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot ten będzie wykonywał zamówienie, 

jak również musi wynikać, że zdolności tc będą dostępne przez cały czas realizacji zamówienia w 

niezbędnym zakresie, zapewniającym należyte wykonanie zamówienia. PODWYKONAWCY 

nicbędący POI AilOTEIYI, na którego zasoby powołuje się wykonawca Wykonawca, który zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach : - w 

swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do S1WZ 

(zgodnie z wymaganiami pkt VIII.3.1) SIWZ ), podpisanym przez wykonawcę. Wykonawcy 

zagraniczni, a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII.4.1) SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, b) Dokumenty, o których mowa w pkt. VIIł.6.4) lit.a) SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, c) Jeżeli w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII.6.4) lit.a) SIWZ, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, zc 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. Przepis pkt. VIII.6.4) lit.b) SIWZ stosuje się. d)W 

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, e) W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu, f) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu 

zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające 

wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu



wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w 

którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych w 

niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu FORMA OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, o których mowa w 

rozdziale VIII pn. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM i TECHNICZNYM' dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ( w tym 

zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w art.22a ust.2 ustawy Pzp) ora/ dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale w języku polskim, w formie pisemnej albo w formie 

dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Dokumenty, o 

których mowa w niniejszym ROZDZIALE VIII pn. INFORMACJE O CHARAk 1 ERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM inne niż oświadczenia, o 

których mowa w VIII.7. pkt 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 

które każdego z nich dotyczą. 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej 

następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci 

papierowej, własnoręcznym podpisem. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4) Poświadczenie /a zgodność z 

oryginałem elektronicznej kopii (zdjęcie lub skan wersji papierowej) dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 5) Dokument) lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 0) Zamawiający może 

żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów (zgodnie z par. 10 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UZUPEENIANIE 

dokumentów Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania we/w ać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do



uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. I ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to Zamawiający wzywa 

także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp. PODMIOT TRZECI Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 

22a ust. 1 ustaw \ Pzp ( na którego zasoby powołuje się wykonawca), nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia (w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego postępowania), zamawiający zażąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mow'a w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zgodnym z wymaganiami 

niniejszego postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1V.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewidu je się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:



Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:

Nic

Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem ofertę zasadniczej:

IV. 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstw o innowacyjne) 

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców'

Kryteria selekcji wykonawców:

1Y.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elek Ironicznyeh:

Przewiduje sic pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negoc jacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych 

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawes. którzy nie złożyli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria



Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

Opieka serwisowa ( O) 20,00

Termin realizacji zamówienia w zakresie dostawy wraz z montażem i organizacją szkolenia 

(T)
20,00

1Y.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

JV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert w stępnych bez 

przeprowadzenia negocjaej i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

1Y.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nic złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na



podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Możliwość zmiany umowa została przewidziana w § 8 wzoru umowy tj. załączniku nr 6 do SIWZ i brzmi 

następująco: Strony umowy przewidują możliwość zmiany - na mocy art. 144 ust. 1 pktl ustawy Pzp - 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie: 1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 umowy: 1.1. może nastąpić w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od to w arów i usług, 2) 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 1 pkt 1.2 -  pkt 1.12, jeżeli zmiany te z ust. 1 pkt 

1.1 ppkt. 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. 1.2. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu l mowy realizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 1.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

1.1. ppkt I), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 1.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4), będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w 

zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasady gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 1.5. W przypadku zmian> o której mowa w 

ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpow ladającą wzrostowi 

kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących 

pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy - do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których



mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 1.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 

3) i 4). wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w z\v lązku zc zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowy lub wypłatą wynagrodzenia Pracownikom, świadczącym prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 1.7. W celu zawarcia aneksu, w zakresie zmian z ust. 1 pkt 1.1, każda ze 

Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty. od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 1.8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 

1.1. ppkt 2), ppkt 3) lub ppkt 4), jeżeli z wnioskiem z ust. 1 pkt 1.7. występuje Wykonawca, jest on 

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń 

(zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. I pkt 1.1 

ppkt 2) lub ppkt 4). 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

1.1 ppkt 3). 3) 1.0. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), jeżeli z wnioskiem z 

ust. 1 pkt 1.7. występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w w yznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 

będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.8. ppkt 2). 1.10. W' terminie 10 dni roboczych 

od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.7., Strona, która otrzymała wniosek, 

przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku 

wraz z uzasadnieniem. 1.1 1. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu



wniosku z ust. 1 pkt 1.7. lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 7. W takim przypadku przepisy ust. 1 pkt 1. 8 -  pkt 1.10. oraz 

pkt 1.12. stosuje się odpowiednio. 1.12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 2. Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponow any inny 

Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w' stopniu nic mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Niniejsza 

zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie 

ale nie może spowodować wzrostu tego wynagrodzenia. 3. Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca 

powierzy do wykonania Podwykonawcom lub którą Wykonawca wykona samodzielnie -  w sytuacji 

niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty. 4. Zmiany wymienione w ust. 2 - 3  mogą 

spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie, ale nie mogą 

spowodować wzrostu tego wynagrodzenia. Zmiany z ust. 2-3 inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze 

stron. Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać co najmniej: - opis zmiany - uzasadnienie 

zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających celowość, 

konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany, - czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin 

realizacji zamówienia czy zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcę. o którym mowa w 

Umowie. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokom wane przez 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do 

Umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności. 5. W razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nic lcż\ w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 6. Zmiany osobowe na stanowisku osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu, 

lub pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 7. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 8.1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1- 

lb, ld i le ustawy Pzp. 8.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

umowy również : l ) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian postanov\ ień umowy wynika: a.



ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w zakresie, w jakim będzie to niezbędne w 

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, b. z siły wyższej 

- rozumianej jako w ystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły 

wyższej Strony dołożą starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, c. gdy zaistnieje inna, niemożliwa 

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za 

którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie ze SIWZ - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu 

realizacji zamówienia; 10. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 3, zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące: 1) 

adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej, 2) osób występujących po stronie 

Wykonawcy i Zamawiającego. 12. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa 

w ustępie poprzedzającym pkt 1-2, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą 

Stronę. 13. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

IV.6) INFORMAC JE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data; 2020-10-06. godzina; 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia:

1V.6.5) Informacje dodatkowe:

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/W1 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I ), dalej KODO",

Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach 

postępowania, w tym w ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby 

oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Rzeszowie 

reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, adres: Plac 

Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów; 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w 

Sądzie Okręgowym w Rzeszowie: iod@rzeszow.so.gov.pl 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu i w 

związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania 

SIR-2512-3/20. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: • ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); • rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 201 o r. poz. 1126 ze zm.);

• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019r. poz. 553 

ze zm.). 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państw a danych, o których 

mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie 

publiczne mogą być podmioty, które współpracują z Sądem Okręgowym w Rzeszów le z którymi wiąże 

się przetwarzanie danych osobowych. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym 

czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji 

kancelaryjnej Sądu Okręgowego w Rzeszowie stosowanej na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do lej ustawy 6. Podanie 

przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku nie podania
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niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o 

udzielenie zamów icnia publicznego oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w 

wyniku udzielenia zamówienia. 7. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i 

nie będą poddawane profilowaniu. 8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty postępowania lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umów y w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO. nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamów icnia publicznego lub konkursu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO.

ZAŁĄCZN1K 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Małgorzata Niedzielska
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