SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa komputerów RACK – szt.12

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): KZP / 8 / 2017

SIWZ sporządziła:
Ewa Zawieja

SIWZ zaakceptował:
Ziemowit Radogostowicz
SIWZ zatwierdzam:

Filip Michał Rdesiński
Prezes Zarządu Spółki
Poznań, dnia 04.07.2017 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A., 60-765 Poznań,
ul.Berwińskiego 5
Faks – 61 8660 310

www.radiopoznan.fm

1.

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa zamówienia jest
niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

2.

Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.

Opis przedmiotu zamówienia określają:
a)

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ,

b)

Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ

3.2.
−
3.3.

4.
5.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
kod CPV: 30214000-2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

3.4.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

3.5.

Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

3.6.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

3.7.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

3.8.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

Termin wykonania zamówienia – max. 21 dni licząc od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
5.1.

5.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)

nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

b)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający
szczegółowego warunku w tym zakresie.

nie

wyznacza
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c)

5.2.2.

zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
a/ Przynajmniej jeden Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania
działalności objętych zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
b/ Wykonawcy łącznie powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
c/ w odniesieniu do wymogu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej –
Zamawiający bierze pod uwagę wspólną kondycję ekonomiczną i finansową.
d/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
e/ Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie
w systemie spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych
warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

5.3.2.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

5.3.3.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
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5.3.4.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego 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

5.3.5.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:

5.4.

1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane
zdolności dotyczą.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano
za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art.
228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
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prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4.
ppkt 2 SIWZ;
4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę
na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

10)

wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437 i 544);

11)

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy oświadczenia –
załącznik nr 6 do SIWZ.
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5
do SIWZ

2)

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

3)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; 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 zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik
nr 7 do SIWZ.
6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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6.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
7.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ

8.

Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
8.1.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert wszystkie dokumenty
i oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.2.

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 oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
8.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
8.7. 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, które
każdego z nich dotyczą.
8.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
8.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.10.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.11.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
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przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, 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.
8.12.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
8.13.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9.2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Ewa Zawieja – specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: ewa.zawieja@radiopoznan.fm
Zbigniew Zaboklicki – administrator sieci komputerowej,
e-mail: zbigniew.zaboklicki@radiopoznan.fm
- numer faxu: 61 8660 310
10.

Wymagania dotyczące wadium – w niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

11.

Termin związania ofertą.
11.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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11.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą.
12.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

12.2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

12.3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

12.4.
12.5.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

12.6.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

12.7.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

12.8.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

12.9.

12.10.

Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego
zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.

12.11.

Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.

12.12.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12.13.

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Dostawa komputerów RACK”.
Oznaczenie sprawy: KZP/ 8 /2017. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia
ofert.
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12.14.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

12.15.

W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „Dostawa
komputerów RACK” Oznaczenie sprawy: KZP/8/2017. Nie otwierać przed upływem
terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
12.16.

W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Dostawa
komputerów RACK. Oznaczenie sprawy: KZP/8/2017. Nie otwierać przed upływem
terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

13.

12.17.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

12.18.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1.

Miejsce i termin składania ofert:
a)

miejsce składania ofert: Radio Poznań S.A., 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5, Biuro
Zarządu

b)

termin składania ofert: do dnia 13.07.2017, do godz. 10.00
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13.2.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5, sala nr 29
b)

13.3.

Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

13.4.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej informacje dotyczące:

13.5.

14.

termin otwarcia ofert: w dniu 13.07.2017 o godz. 10.15

1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

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

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie
na składanie ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

14.2.

Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej
5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

14.3. Łączna cena ofertowa brutto winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia oraz Istotnymi postanowieniami umowy.
14.4.
15.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
15.1.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

15.2.

Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

15.3.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
15.3.1.kryterium „Cena” – 80%
a)

oferta może uzyskać max 80 pkt

b)

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 80 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
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Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
15.3.2. kryterium „Termin dostawy” –20%
a) oferta może zyskać max. 20 pkt.
b) do 10 dni – 20 pkt
do 15 dni – 10 pkt
powyżej 15 dni – 0 pkt (przy czym termin 21 dni jest max. terminem dostawy)
15.3.3. Całkowita liczba punktów dla danej oferty jest sumą przyznanych punktów dla
wymienionych wyżej kryteriów.
16.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b)

umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego – zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
18.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 2
do SIWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.
20. Adres strony internetowej zamawiającego:
www.radiopoznan.fm
21. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
21.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach:
1/ dostosowanie postanowień umowy do obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zmiany
stawki podatku VAT.
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21.2. Zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego, rachunku bankowego nie powodują
konieczności podpisania aneksu do umowy.
22. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
1)

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

2)

Załącznik nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

3)

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty

4)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych

5)

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania

6)

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu

7)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
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KZP / 8 /2017

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Uwagi ogólne
1.1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z produkcji w roku
2017.
1.2. Oferowany sprzęt musi być przeznaczony przez producentów do sprzedaży na terenie
Polski, pochodzić z działających w Polsce oficjalnych kanałów dystrybucyjnych ich producentów,
zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
1.3. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie
dostarczyć sprzęt do testów (w szczególności oceny technicznej, głośności pracy, wyglądu).
1.4. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy
sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa
dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące
o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych które powinien spełniać w/w sprzęt przed
dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów wykonawca winien dostarczyć
razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego
urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak instrukcja obsługi,
gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np.CE) oraz wszystkie
płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
1.4. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
z opisanymi. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa
na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów
wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które
należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu
zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą
sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie
przedmiotu zamówienia. Wykonawca który złoży ofertę na produkty równoważne winien do oferty
dołączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków
równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej składający ofertę ma obowiązek
wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów
z parametrami przedmiotu zamówienia.
1.5. W przypadku przyznania zamówienia – dostarczenie sprzętu własnym transportem,
a w przypadku napraw gwarancyjnych wykonywanych poza siedzibą zamawiającego, również ich
odbiór i dostarczenie po wykonanej naprawie.
1.6. Dokumentacja i instrukcje użytkownika w języku polskim – angielskim winny być dostarczone
wraz ze sprzętem.
1.7. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony
do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz
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dostarczonego zamawiającemu, a także za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie
upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania
dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia.
1.8. Całość sprzętu komputerowego winna być dostarczona w jednej dostawie.

2. warunki gwarancji:
2.1. czas reakcji (przystąpienie do naprawy gwarancyjnej) – ten sam dzień lub do końca
następnego dnia roboczego
2.2. dostępność serwisu – 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie
2.3. czas naprawy – podpunkt A następny dzień roboczy, od dnia pisemnego zgłoszenia (fax,
mail), a w pozostałych podpunktach max 10 dni roboczych.
2.4. serwis gwarancyjny świadczony jest w siedzibie Zamawiającego, przez cały czas trwania
gwarancji (rozumiany jako odbiór i dostarczenie po naprawie do siedziby Zamawiającego)
2.5. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanego urządzenia na nowe, wolne
od wad, w terminie 7 dni, gdy:
- zgłoszenie wady nastąpi w przeciągu jednego miesiąca od daty odbioru urządzenia przez
Zamawiającego
- nastąpi trzykrotnie wada tego samego urządzenia w okresie gwarancji
2.6. okres gwarancji dla wymienionego sprzętu lub jego części biegnie na nowo, począwszy
od daty jego wymiany
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3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Zestawienie przedmiotu zamówienia:
Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, które winny być spełnione.
Dopuszczalne są wartości wyższe niż podane, natomiast niższe niż wskazane spowodują odrzucenie
oferty.
Podpunkt A
komputer rack
Wyposażony co najmniej w:
- procesor klasy x86 wielordzeniowy, wykonany w technologii 14nm, musi uzyskiwać w teście
Passmark CPU Mark wynik min.: 7428 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem
dynamicznym, zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników
testu na dzień ogłoszenia przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym
właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników - na swojej stronie internetowej
umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez wykonawcę innych testów
wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia
testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego;
- płyta główna FSB 2133MHz, 3x PCI, socket 1151, LAN 1GB, karta dźwiękowa 7.1-channel High
Definition Audio, 4x sATA 6Gb/s, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1;
- wymagane złącza zewnętrzne: LPT, COM, VGA, DVI-D, HDMI, 2x PS/2 (mysz, klawiatura),
6x USB, RJ45;
- wymagamy by minimum 2 sloty PCI pozostały nie obsadzone przez karty Wykonawcy;
- RAM 1x8GB DDR4 z możliwością rozbudowy do min 16GB; FSB 2133MHz, opóźnienie cycle
latency – 15;
- HDD 3,5”, 1 TB, 7200 obr./min., SATA/600, 64MB Cache;
- karta graficzna (dopuszcza się zintegrowaną), wyjścia: D-Sub, DVI-D, HDMI;
- karta sieciowa (dopuszcza się zintegrowaną) 1GB;
- karta dźwiękowa (dopuszcza się zintegrowaną), 7.1 kanałów HD;
- napęd optyczny DVD +/- R/RW DL;
- obudowa Rack 19” 4U umożliwiająca pionowy montaż kart rozszerzeń,
- zasilacz ATX 500W z wentylatorem 12cm, ATX 12V 2.3, sprawność powyżej 80%, aktywne PFC
zabezpieczenia: UVP (podnapięciowe), OVP (przeciwprzepięciowe), SCP(przeciwzwarciowe), OPP
(przeciwprzeciążeniowe), AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora);
- system operacyjny zainstalowany Windows 10 Professional PL (wymagany dokładnie taki
ze względu na specjalistyczne własne oprogramowania) nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu
lub Internetu + nośnik;
- gwarancja min 36 miesięczna

Podpunkt B
klawiatura
- klawiatura standardowa z wydzieloną częścią numeryczną, układ klawiszy QWERTY, złącze PS/2;
- gwarancja min 36 miesięczna
Podpunkt C
Mysz z podkładka
- mysz optyczna (2 przyciski + rolka) PS/2, rozdzielczość 800dpi;
- podkładka pod mysz z żelową podpórką pod nadgarstek;
- gwarancja min 36 miesięczna
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ZAŁĄCZNIK NR 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa zawarta w Poznaniu dnia …..............., zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 , poz.2164 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Poznaniu Radiem Poznań S.A. z siedzibą
60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5
zarejestrowanym w Wydziale VIII Gospodarczym KRS – Sądu Rejonowego Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS 0000097316
kapitał akcyjny: 821 900 zł, aport Spółki: 689 700 zł,
NIP: 777-00-06-551, REGON: 630158101
reprezentowanym przez:
Filipa Michała Rdesińskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a:
Firmą …............................................................................................................, z siedzibą w
…...........................................................................................................................................
zarejestrowaną w
…............................................................................................................................................
prowadzonym przez …............................................................................................................
nr …....................................................
NIP:…................................................. REGON:
reprezentowaną przez:
1. …...............................................................
2….................................................................
zwaną dalej Sprzedawcą
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup przez Zamawiającego od Sprzedawcy sprzętu
komputerowego ........................................................................................., zwanego dalej
„Sprzętem” zgodnie z opisem i na zasadach zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia
oraz Ofercie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Na przedmiot umowy określony w ust.1 składają się następujące czynności:
1/ sprzedaż i dostarczenie Sprzętu zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy
2/ dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim/angielskim i kart gwarancyjnych do
dostarczonego Sprzętu
3/ zapewnienie udzielenia nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na
oprogramowanie standardowe oraz przekazanie Zamawiającemu przez Sprzedawcę
dokumentów licencyjnych
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4/ udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych
w umowie.
3. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami
wiedzy i stosowanymi normami technicznymi.
4. Sprzedawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad,
wyprodukowany w 2017 roku, pochodzący z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na
rynek polski lub rynek Wspólnoty Europejskiej oraz że Sprzęt posiada oznakowanie
(certyfikat) CE oraz, że nie jest obciążony prawami osób trzecich. Sprzedawca jest
zobowiązany do spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia efektywności
energetycznej dostarczonych urządzeń.
5. Sprzedawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe przedmiotu umowy są
zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy oraz złożoną ofertą.
§ 2
WYNAGRODZENIE
1.Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają na
kwotę netto ..................................zł (słownie zł:.................................................)., co wraz z
podatkiem VAT w wysokości .............% stanowi łącznie ..............................................zł brutto
(słownie zł:.........................................................). Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem VAT i innych opłat i podatków, opłat
celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów,
skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do siedziby
Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie zostaną
poniesione przez Sprzedawcę dla realizacji niniejszej umowy
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w terminie 14 dni, licząc od daty
należycie wykonanej dostawy oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy uważa się za należycie wykonany po dostarczeniu przez Sprzedawcę
do Zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu umowy wraz z akcesoriami
i dokumentami określonymi w § 3 ust. 2.
5. Potwierdzeniem przyjęcia Sprzętu będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez
Sprzedawcę i Zamawiającego.
§ 3
WARUNKI DOSTAWY
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot umowy
opakowany, spełniający wymogi ilościowe i jakościowe wynikające z oferty do
Zamawiającego, w terminie ……... dni od podpisania umowy.
2. Wydanie i odbiór przedmiotu umowy strony potwierdzą protokołem (ilościowym) zdawczo
– odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisują osoby legitymujące się
upoważnieniem do przekazania i odbioru przedmiotu umowy.
2. Sprzedawca dostarczy do Zamawiającego wraz z przedmiotem umowy:
2.1. kable elektryczne i logiczne oraz inne akcesoria umożliwiające instalację, uruchomienie
i funkcjonowanie dostarczonych komponentów sprzętowych,
2.2. instrukcje obsługi w języku polskim (lub angielskim – jeżeli nie jest dostępna w języku
polskim) dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy,
2.3. gwarancje w języku polskim (lub angielskim – jeżeli nie są dostępne w języku polskim)
dla każdego dostarczonego elementu przedmiotu umowy.
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3. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostarczenia
przedmiotu umowy nie później niż 24 godziny w dniu roboczym przed planowanym jego
dostarczeniem.
4. Sprzedawca dokona czynności związanych z dostawą przedmiotu umowy w dniu
roboczym w godzinach 830 – 1430, chyba że Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na
dostarczenie przedmiotu umowy w innych godzinach.
5. Sprzedawca własnymi siłami lub na własny koszt dostarczy wszystkie elementy
przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
6. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu
umowy w osobach:
- po stronie Zamawiającego: p………………………………………tel ………………..
e-mail……………………………………………………………………………………..……
- po stronie Sprzedawcy: p………………………………………….tel…………………
e-mail…………………………………………………………………………………..………
§ 4
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od
wad i odpowiada wymaganiom określonym w polskich przepisach.
2. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Sprzęt ..............................
(minimum 36 miesięcy)
3.
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przez obie
Strony.
4.
Zamawiający nie ma obowiązku badania jakości wyrobów przy ich odbiorze.
5.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wad
w dostarczonych produktach.
6.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z
tytułu rękojmi przez okres 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.
7.
Przystąpienie do naprawy gwarancyjnej nastąpi nie później niż do końca następnego
dnia roboczego, po zgłoszeniu przez Zamawiającego (telefonicznie, mail, faksem)
konieczności wykonania i w miarę możliwości technicznych wykonywane będzie
w siedzibie Zamawiającego. nr faksu ...............................................................................,
email ..................................................................................................................................
8.
Sprzedawca oświadcza, że serwis dostępny jest przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin
dziennie.
9.
W przypadku braku technicznych możliwości wykonania naprawy gwarancyjnej
w siedzibie Zamawiającego, Sprzedawca zapewnia na swój koszt transport
niesprawnych urządzeń do miejsca wykonania naprawy, a po wykonanej naprawie
do siedziby Zamawiającego.
10. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie:
• 14 dni kalendarzowych,
licząc od dnia pisemnego zgłoszenia (faks, mail).
11. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty usunięcia wad w okresie gwarancji.
12. W przypadku gdy Sprzedawca odmawia usunięcia wad lub nie udaje mu się usunąć
wady, Zamawiający ma prawo, bez orzekania sądu, do zlecenia usunięcia wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy
z obowiązków gwarancyjnych.
13. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanego urządzenia na nowe,
wolne od wad, w terminie 7 dni, gdy:
a/ zgłoszenie wady nastąpi w przeciągu jednego miesiąca od daty odbioru urządzenia
przez Zamawiającego
b/ nastąpi trzykrotnie wada tego samego urządzenia w okresie gwarancji.
14. Okres gwarancji dla wymienionego sprzętu lub jego części biegnie na nowo,
począwszy od daty jego wymiany.
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15.

W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem sprzętu
dostarczanego w przedmiocie umowy do serwisu pokrywa Sprzedawca.

§ 5
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1.1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Sprzedawca –
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
1.2. za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od daty określonej w § 3 ust. 1,
1.3. za opóźnienie w usunięciu wad i wykonaniu obsługi objętej gwarancją – w wysokości
0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy następujące kary umowne:
2.1. za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto,
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość
kar umownych.
§ 6
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem pkt 3 i 5.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towaru i usług.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. W przypadku gdy przedmiot umowy lub jego część został wycofany z produkcji lub
dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia lub jego
części na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w ofercie.
W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu
wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia. Sprzedawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce
dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego
przedmiotu zamówienia lub jego części z jednoczesną propozycją zmian.
6. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy wymaga pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej i jego doręczenie następuje za pisemnym
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy
i nierozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa – dla
Zamawiającego, jeden – dla Sprzedawcy.

KZP_8_2017_komputery_SIWZ
Strona 20

Sprzedawca:

Zamawiający:
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Proponowana strona tytułowa oferty
Numer Wykonawcy
Nadaje komisja przetargowa

….......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykonawca:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Pełna nazwa Wykonawcy z adresem i numerem telefonu

Oferta
na dostawę komputerów RACK – szt.12

KZP / 8 / 2017
dla
RADIA POZNAŃ S.A.
w Poznaniu
Termin otwarcia oferty: ….................

Osoba przygotowująca ofertę: …...........................................................
tel.: ….......................................................
adres e-mail: ….........................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
komputerów RACK – szt.12
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa firmy:…........................................................................................................................................
Adres firmy: ….........................................................................................................................................
Numer telefonu ….....................................................................................................................................
Numer faksu ……………………………………………………………………………..…………………….…..
Poczta elektroniczna (do kontaktu z Wykonawcą): …...............................................................................
Numer NIP: ….............................................

Numer REGON …...........................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK

NIE*

Pełnomocnik – w przypadku składania oferty wspólnej (tylko dla podmiotów występujących
wspólnie)
Nazwisko, imię …......................................................................................................................................
Stanowisko …............................................................................................................................................
Telefon …...................... Fax …...................... e-mail….........................................................................
Zakres:
-

do reprezentowania w postępowaniu

-

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy *

(* niepotrzebne skreślić)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów RACK – szt.12
składamy ofertę na następujących warunkach:

1. Formularz cenowy
Formularz został sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ. Stawki w formularzu podane są w złotych
polskich, w kwocie netto / brutto (z podatkiem VAT):
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Oznaczenie
zadania /
podpunktu

Nazwa przedmiotu zamówienia
(podać model)

Cena
jednostkowa
netto [zł]

Ilość
[szt]

Cena (wartość)
netto [zł]

Cena (wartość)
brutto [zł]

A

komputer rack ………………………………

12

0,00 zł

0,00 zł

B

klawiatura ……………………………….

12

0,00 zł

0,00 zł

C

mysz ……………………………………

12

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

RAZEM:
Słownie razem wartość netto złotych:

Słownie razem wartość brutto złotych:

2. Oświadczenia Wykonawcy
Oświadczamy, że:
2.1. Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty
2.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
2.3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2.4. Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować
następujące części zamówienia:
……………………………………………………..- firma …………………………………
……………………………………………………..- firma …………………………………
2.5. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami została złożona na ……..…. stronach, z czego strony numer
…………..* oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
*niepotrzebne skreślić
3. Oświadczenia w sprawie realizacji zamówienia:
3.1 termin dostawy .......................dni
3.2. udzielimy gwarancji:
- komputer rack
…...................................................…. - ……….. miesiące / ęcy,
- klawiatura
…...................................................…. - ……….. miesiące / ęcy,
- mysz z podkładką…...................................................…. - ……….. miesiące / ęcy,
3.3.naprawy gwarancyjne można zgłaszać w następujący sposób:
- telefonicznie na nr …..............................................................
- faksem na nr ….......................................................................
- e-mailem na adres ….....................................................................................................................

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

…......................................................................................................
(podpis i pieczęć upełnomocnionego do reprezentowania firmy)
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KZP / 8 /2017
ZAŁĄCZNIK NR 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga:

W parametry oferowane należy wpisać dane techniczne danego produktu, jeżeli oferowane
parametry będą niższe od technicznych wymagań minimalnych spowoduje to odrzucenie oferty.

Przedmiot oferty: komputer …................................................................................................................................
producent / firma: …..................................................................................................................................................
typ urządzenia: …............................................................... model: …................................. rok produkcji: …........
Jeżeli tabela nie zawiera jakiegoś parametru, który Wykonawca uważa za na tyle ważny że należy go wymienić, w takim razie parametr
ten należy dołączyć na samym dole tej tabeli
UWAGA: Muszą być wypełnione wszystkie pola tabeli w kolumnie „wielkość oferowana”, nie modyfikować kolumny „parametry”, można
tylko dołożyć kolejne wiersze na samym dole tabeli. Nie zmieniać kolejności punktów w tabeli. Parametry które nie mają swojego
odzwierciedlenia w „wymaganiach technicznych” są traktowane informacyjnie i nie wpływają na ocenę oferty.

- tabela A (dotyczy komputera)
Lp

Parametry (charakterystyka parametru)

1

Procesor (producent, nazwa, oznaczenie, oraz ilość
punktów uzyskana w teście Passmark CPU Mark)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wielkość oferowana przez Wykonawcę – jako
wielkość, tylko gdy nie można jej określić wpisać Tak/Nie

Płyta główna (producent, oznaczenie, oraz wymienić
złącza [i ich ilość] do kart rozszerzeń, socket, …)
Złącza dostępne dla komputera (wymienić
wszystkie, zaznaczając które są z płyty głównej a
które na kartach rozszerzeń lub tzw „śledziu”
Ilość wolnych złączy PCI (nie obsadzonych przez
dostawcę swoimi kartami rozszerzeń)
Pamięć RAM (wielkość, producent, oznaczenie,
FSB, CL, …)
Dysk HDD (producent, wielkość, obroty,
technologie, wielkość Cache, …)
Karta graficzna (opisać, czy zintegrowana, podać
oznaczenie,…, złącza)
Karta sieciowa (opisać, czy zintegrowana, podać
oznaczenie,…, złącza)
Karta dźwiękowa (opisać, czy zintegrowana, podać
oznaczenie,…, złącza)
Napęd optyczny (producent, oznaczenie, typ, model,
obsługiwane płyty, …)
Obudowa rack 4U (producent, oznaczenie, …)
Zasilacz do obudowy (producent, oznaczenie, ilość
[W], …, średnica wentylatora, sprawność, …,
zabezpieczenia)
System operacyjny
Dodatkowe oprogramowania
(wymienić jakie są dołączone: np. do nagrywania
płyt, …)

…
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- tabela B (klawiatury)
Lp
1
2
3
4
…

Wielkość oferowana przez Wykonawcę - jako
wielkość, tylko gdy nie można jej określić wpisać Tak/Nie

Parametry (charakterystyka parametru)
Klawiatura (nazwa, producent, model, …)
- interface (PS2/USB)
- ilość klawiszy
- kolor

- tabela C (dotyczy myszy)
Wielkość oferowana przez Wykonawcę – jako
wielkość, tylko gdy nie można jej określić wpisać Tak/Nie

Lp

Parametry (charakterystyka parametru)

1
2
3
4
5
6

Mysz (nazwa, producent, model, …)
- rozdzielczość
- przyciski, rolka
- interface (PS2/USB)
- kolor
- technologie
Podkładka pod mysz (producent, model, czy ma
podpórkę pod nadgarstek, …)

7
…

Oświadczamy, że:
*

*
*
*

oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do użytku bez dodatkowych
zakupów i inwestycji. Załączamy oryginalną specyfikację techniczną naszego urządzenia (specyfikacje techniczne
podzespołów wchodzących w skład urządzenia) w celu potwierdzenia podanych parametrów
na 4 komputerach zostanie zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej a na pozostałych w wersji
32 bitowej
system operacyjny zostanie zainstalowany na dysku podzielonym na części C: = 200 GB, D: reszta, napęd
optyczny przypisany do litery Q: (ku)
zostanie zapewniony swobodny dostęp do wewnętrznych części komputera celem instalacji innych kart
komputerowych – bez utraty praw gwarancyjnych

.........................................................
imię i nazwisko osoby przygotowującej ofertę

....................................................................................
podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy

Miejscowość ................................data ........................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.
60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

………………………………………………………………….………….

publicznego

(nazwa

postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1

Oświadczam,

nie

że

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

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

…………………………………………
(podpis)

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

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
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art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

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

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

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

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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KZP / 8 /2017
ZAŁĄCZNIK NR 6

Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.
60-765 Poznań, ul.Berwińskiego 5
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

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

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

pn. ……………………………………………………………..

zamówienia

(nazwa postępowania),

publicznego

prowadzonego przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 7

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 3 pzp

Przystępując do prowadzonego przez Radio Poznań S.A. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na ………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

1. Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz.331 z póżn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty.
lub:
2. Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz.331 z póżn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli odrębną
ofertę i składam / nie składam* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Lp

Nazwa (firma) podmiotu

Adres siedziby podmiotu

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość ............................. data ........................
..................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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