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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nasz znak ZP.271.36.2018
Nowy Targ 23.11.2018r.

I. Nazwa i adres zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia.

Gmina Miasto Nowy Targ 
ul. Krzywa 1 
34-400 Nowy Targ
www.nowytarg.pl
email: umnt@um.nowytarg.pl

zwana  dalej  zamawiającym zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) zwanej dalej ustawą na zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu
Miasta Nowy Targ.
Przedmiot główny CPV 30200000-1 –  urządzenia komputerowe
Przedmiot pomocniczy CPV 30232110 – drukarki laserowe, CPV 30191400 niszczarki, CPV
48000000 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ część I zamówienia:
serwer wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka

Element konfiguracji Wymagania minimalne
Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi

umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez 
odłączania urządzenia

Procesor Procesor 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4110
(2.1GHz/8-core/85W) lub równoważny procesor min. 8-
rdzeniowy, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 
wynik nie gorszy niż 705 punktów w konfiguracji 
dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku 
zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być 
opublikowany na stronie www.spec.org
Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 
rdzeniowych, o mocy maksymalnej 205W i maksymalnym 
taktowaniu procesora 3.6GHz.

Liczba procesorów 1 procesor
Pamięć operacyjna 64GB 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB RDIMM Dual 
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Rank
DDR4 każdy.
Płyta główna musi posiadać 24 sloty na pamięć i 
umożliwiać rozbudowę do minimum do 3TB LRDIMM 
lub 768GB RDIMM lub
192GB NVDIMM.
Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.

Sloty rozszerzeń 3 aktywne gniazda PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16
pozwalający na instalacje kart o pełnej wysokości i długości (Full 
length
/ full height).
Możliwość rozbudowy do 8 slotów PCI-Express generacji 3.

Dysk twardy Obudowa serwera na minimum 8 dysków LFF 3,5’’ typu Hot 
Swap,
SAS/SATA/SSD .
Klatka na 2 dyski SFF 2.5’ typu Hot Swap, zamontowane z
przodu serwera.
Opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot 
Swap,
SAS/SATA/SSD, 2,5” oraz 3 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/
SSD, 3,5”
montowane z tyłu obudowy oraz 4 dyski typu Hot Swap, 
SAS/SATA/SSD,
3,5”montowane wewnątrz obudowy.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w 
postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną 
pojemność 8GB i
redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi 
posiadać gwarancję producenta serwera.
Zainstalowane minimum 6x4TB SATA LFF 3,5”
Zainstalowane minimum 2x240GB SSD SFF 2,5”

Kontroler Kontroler sprzętowy wyposażony w 4GB cache, z mechanizmem
podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku 
zasilania, zapewniający obsługę wszystkich napędów 
dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 
0,1,10,5,50,6,60,10.

Interfejsy sieciowe Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z 
funkcją
Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują 
gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Możliwość instalacji karty 2 portowej obsługującej prędkości 
10/25
Gb/s (możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 25Gb/s), 
przez
zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji
„Sloty rozszerzeń”.

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
Porty 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne)



1x DisplayPort z przodu obudowy
1x VGA z tyłu obudowy
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
Możliwość rozbudowy o port szeregowy, typu DB9/DE-9
(9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez 
pośrednictwa
portu USB/RJ45
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI 
w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB/
micro SD.

Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W.
Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze 
otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze 
standardem ASHRAE Class A4

Karta/moduł
zarządzający

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania 
(konsoli)
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd 
logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli 
tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, 
restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe sprzętowe posiadające 
dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, 
zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w 
gnieździe PCI.

Wsparcie dla systemów
operacyjnych i 
systemów
wirtualizacyjnych

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 oraz 12 oraz 15
ClearOS CentOS
VMware ESXi 6.0 U3
VMware ESXi 6.5 oraz U1 oraz U2
VMware ESXi 6.7

Gwarancja 3 lata z czasem reakcji NBD.
Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez 
serwis producenta oferowanych urządzeń.

Inne Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym
producenta. Wykonawca musi
przedstawić oświadczenie producenta oferowanego 
serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z 
oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt 
jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz 
ISO 14001. Deklaracja zgodności CE.

Oprogramowanie Microsoft Windows Serwer 2016 lub 2019 PL OLP Gov 
z dodatkowymi licencjami dla 120 użytkowników (UsrCAL)

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące 
wymagania minimalne:

• Licencja na oprogramowanie musi być adekwatna do 



konfiguracji sprzętowej serwera.
• Licencja na oprogramowanie musi uwzględniać wszystkie 

rdzenie procesorów zainstalowanych w serwerze.
• Licencja musi uprawniać do uruchamiania co najmniej 

czterech serwerowych systemów operacyjnych w 
środowisku wirtualnym.

2/ część II zamówienia:
a) drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 5 sztuk - wymagania minimalne.

Prędkość drukowania do 40 str./min

Wydruki dwustronne Standardowo

Maksymalna 
rozdzielczość wydruku

600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)

Prędkość procesora 1000 MHz

Pamięć drukowania 
(standardowa/
maksymalna)

512 MB

Wejścia / wyjścia: 1 x RJ-45, 1 x USB 2.0

Komunikacja: LAN 10/100/1000 Mb/s, Wi-Fi

Języki opisu strony 
(PDL)

JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, Zgodność z PostScript 3, 
TIFF

Funkcje drukowania
Automatyczne drukowanie dwustronne, Drukowanie broszur, Tryb 
oszczędzania tonera, 

Obsługa systemów 
operacyjnych

Linux, Windows 7, Windows 10.

Pojemność wyjścia 150 arkuszy

Pojemność na papier
Taca boczna: 50 arkuszy, Taca 1: 250 arkuszy, Odbiornik papieru: 
150 arkuszy

b) niszczarka – 1 sztuka - wymagania minimalne.

Poziom bezpieczeństwa DIN 4

Rodzaj cięcia ścinki

Kruszenie płyt CD tak

Cięcie kart plastikowych tak

Cięcie zszywek tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Blokada bezpieczeństwa tak



Funkcja cofania tak

Pełny kosz - dioda tak

Zacięcie papieru - dioda tak

3/ część II zamówienia 
a) program Foxit PhantomPDF Business 9 PL – 3 licencje.
b) EaseUS Data Recovery Wizard Technician Free Lifetime Upgrades
c) Corel CorelDRAW Graphics Suite 2017 PL – z możliwością instalacji na 30 komputerach. 
Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze.
d) Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 20 licencji.
e) Microsoft Office Professional 2016 – 3 licencje.

III. Opis części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
1/ I część:
Serwer wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka
2/ II część:
Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 5 sztuk.
Niszczarka – 1 sztuka
3/ III część:
Program Foxit PhantomPDF Business 9 PL – 3 licencje.
EaseUS Data Recovery Wizard Technician Free Lifetime Upgrades – 1 licencja.
Corel  CorelDRAW Graphics  Suite  2017 PL z  możliwością  instalacji  na  21  komputerach.
Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze – w sumie 21 licencji.
Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 20 licencji
Microsoft Office Professional 2016 – 3 licencje

IV.  Informacje  o  przewidywanych  zamówieniach,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.  1
pkt 6 i 7.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia wskazanych zamówień. 

V. Opis  sposobu przedstawienia  ofert  wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia.

1/ rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy 
2/ zakończenie – 14 dni od dnia podpisania umowy  

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

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



1) nie podlegają wykluczeniu /art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1/,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.

2b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.

2c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1/  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie
w postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art.  366 ust.  1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z późn. zm.),

2.  Wykonawcy  którzy  nie  udowodnią  nie  podlegania  wykluczeniu  z  postępowania
o udzielenie  zamówienia na podstawie art.  24 ust  1 pkt  12-23 i  ust  5  pkt  1  ustawy będą
wykluczeni  z udziału  w postępowaniu.  Ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za
odrzuconą.

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt
1 ustawy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

IX. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ,



2.  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia
z postępowania - wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ,

3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  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.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
wypełnia  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  rozdziale  IX  ust.  2  w  zakresie  dotyczącym
podwykonawców.

5.  Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.1  ustawy.  W  celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
(jeżeli postępowanie nie zostanie unieważnione) zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

7. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia:

1/  odpisu 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.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy,  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie
o przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik
nr 5 do SIWZ.

9. Inne wymagane przez zamawiającego dokumenty/oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,



X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.  Jeżeli  wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 7 pkt 1 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. 

3.  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.

4.  Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów  o  których  mowa  powyżej  innych  niż  oświadczenia  wyłącznie  wtedy,  gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.  (Nie dotyczy zobowiązania o którym mowa w art 22a ustawy, które ma
być złożone w formie pisemnej tj. w formie oryginału).

XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze.

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.  Przepisy ustawy  oraz  zapisy  niniejszej  SIWZ  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się
odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  wszelkie  informacje  zamawiający  
i  wykonawcy  przekazują  pisemnie  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  
(e -mail, fax).
2.  Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer 18 26 623 12.
4.  Korespondencję  drogą  elektroniczną  (e-mail)  należy  kierować  na  adres:
umnt@um.nowytarg.pl.
5.  Pracownikami  upoważnionymi  do  kontaktowania  się  z  wykonawcami  /udzielenia
wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ są:



1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
mgr Józef Bryś, mgr inż. Mariusz Foryt
2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych 
mgr inż. Krzysztof Iskra. 
6.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia
wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym
mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
7.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał  specyfikację  istotnych warunków zamówienia,  bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

XIII. Materiały przetargowe. 

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  udostępnia  się  na  stronie  internetowej
zamawiającego  www.nowytarg.pl,  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

XIV. Wymagania dotyczące wadium.

Nie dotyczy

XV. Zwrot i utrata wadium.

Nie dotyczy 

XVI. Termin związania ofertą. 

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SIWZ),
2)  oświadczenie  potwierdzające  spełnianie  przez  wykonawców  warunków  udziału
w postępowaniu (wymienione w rozdziale IX ust. 1 SIWZ ),  

http://www.osp.nowytarg.pl/


3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wymienione w rozdziale
IX ust. 2 SIWZ ),
4) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy
podwykonawcom  i  podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców,  (na  formularzu
ofertowym).
5) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy
podwykonawcom  i  podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców,  (na  formularzu
ofertowym).
3.  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem i  złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
4.  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.  Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy  przekazanych  przez
zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  ofercie  złożenie  załączników  opracowanych  przez
wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one  identyczne  co  do  treści  z  formularzami
opracowanymi przez zamawiającego. 
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: 
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii,  muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby
wymienione w pkt 3, (Nie dotyczy zobowiązania, o którym mowa w art 22a ust. 2 ustawy,
które ma być złożone w formie pisemnej tj. w formie oryginału),
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem),
3)  w  przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczania  za  zgodność  z oryginałem kopii
dokumentów  przez  osob(ę)y  nie  wymienion(ą)e  w dokumencie  rejestracyjnym
(ewidencyjnym)  wykonawcy,  należy  do  oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo  powinno  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  poświadczonej  za
zgodność  z oryginałem  kopii  przez  notariusza,  lub  osoby,  których  uprawnienie  do
reprezentacji  wynika  z  dokumentu  rejestracyjnego  wykonawcy,  zgodnie  ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7.  Zamawiający  wezwie,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII i IX SIWZ.
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
9.  Zamawiający  zaleca,  aby  oferta  wraz  z  załącznikami  była  zestawiona  w  sposób
uniemożliwiający  jej  samoistną  dekompletację  (bez  udziału  osób  trzecich)  oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę
wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty)  muszą
być podpisane (lub parafowane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.
Podpis (parafa) winien być złożony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby).



11.  Dokumenty,  których  treść  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  zabezpieczyć
w sposób  uniemożliwiający  bezpośrednie  odczytanie  treści  np.  poprzez  zastosowanie
nieprzejrzystej folii, i oznaczone klauzulą:
NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
Niedochowanie  należytej  staranności  poprzez  niepodjęcie  niezbędnych  działań  w  celu
zachowania poufności informacji  mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak
wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  skutkuje
jawnością całej oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce składania ofert.
Ofertę  należy  złożyć  w siedzibie  Urzędu  Miasta  Nowy Targ  ul.  Krzywa 1  pokój  nr  101
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ 
Sekretariat Burmistrza pok. nr 101 
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ                                     

2. Termin składania ofert.
7 grudnia 2018r. 
do godz. 9.30

wszystkie  oferty  otrzymane  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym powyżej  zostaną
zwrócone bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta
w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
do Urzędu Miasta  Nowy Targ -  nie  otwierać  przed  dniem 7  grudnia  2018r., wewnętrzna
koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1/ zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 7 grudnia 2018r. o godz. 10.00
w pokoju 117 w siedzibie zamawiającego,
2/ otwarcie ofert jest jawne,
3/ bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
4/  podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podaje  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,
a także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:
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.



XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.  Cena  podana  w  ofercie  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług,
jeżeli  na  podstawie  odrębnych  przepisów  sprzedaż  towaru  (usługi)  podlega  obciążeniu
podatkiem od towarów i usług, oraz wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. 
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstawia,  oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie  płatności  będą  realizowane  wyłącznie  w  złotych  polskich,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4.  Stawka podana przez wykonawcę nie będzie podlegała  zmianom przez okres realizacji
zamówienia,  z  wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych
odpowiednio do stawki podatku,
5. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.

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

Kryterium wyboru wykonawcy dla części I i II oceniane będzie według następujących zasad. 

1. Cena - 60 %
2. Okres rękojmi i gwarancji - 40 %

1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy,  aby wykonawca przedstawił jak
najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba Cn 
zdobytych (C) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 60% 
punktów Cb 
Gdzie: 
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
Cb – cena oferty badanej 
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny 



Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 60%. 

2/ Kryterium okres rękojmi i gwarancji.

W  kryterium  okres  rękojmi  i  gwarancji  (G),  w  którym  zamawiającemu  zależy,  aby
wykonawca  przedstawił  jak  najkorzystniejszy  wskaźnik  (okres),  zostanie  zastosowany
następujący wzór: 

Liczba Gb 
zdobytych (G) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 40% 
punktów Gmax

Gdzie: 
Gb – okres rękojmi i gwarancji oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych 
Gmax – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji wskazany przez wykonawcę w latach  
40 % – procentowe znaczenie kryterium okresu rękojmi i gwarancji

Uwaga: 
Minimalny okres rękojmi i gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 24 miesiące. 
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 36 miesięcy.
Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, zamawiający przyjmie do
wyliczeń okres  gwarancji  36 miesięcy.  W przypadku podania  okresu gwarancji  i  rękojmi
krótszego  niż  24  miesiące  zamawiający  odrzuci  ofertę  wykonawcy  jako  niezgodną  ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W ofercie okres rękojmi i gwarancji należy podać w miesiącach. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie długości okresu rękojmi i gwarancji oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych
przez najdłuższy okres rękojmi i  gwarancji  wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak
otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 40%. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną
według wzoru:
Liczba zdobytych punktów = C + G 

Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres rękojmi i gwarancji

Kryterium wyboru wykonawcy dla części III oceniane będzie według następujących zasad: 

1. Cena - 60 %
2. Termin płatności                                 - 40 %



1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy,  aby wykonawca przedstawił jak
najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba Cn 
zdobytych (C) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 60% 
punktów Cb 

Gdzie: 
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
Cb – cena oferty badanej 
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 60%. 

2/ Kryterium termin płatności.

Punkty przyznawane za kryterium termin płatności będą liczone wg następującego wzoru: 

Liczba Tn 
zdobytych (T) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 40% 
punktów Tnaj 

gdzie:
T - ilość punktów przyznana danej ofercie za zaproponowany termin płatności w dniach. 
Tnaj - najdłuższy termin płatności zaoferowany w postępowaniu w dniach. 
Tn - termin płatności podany w dniach przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Uwaga: 
Najkrótszy termin płatności, jaki może wskazać wykonawca wynosi 14 dni. W przypadku
podania terminu płatności krótszego niż 14 dni zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
Najdłuższy  termin  płatności,  jaki  może  wskazać  wykonawca  wynosi  30  dni.  Jeżeli
wykonawca wskaże termin płatności dłuższy niż 30 dni, zamawiający przyjmie do wyliczeń
termin płatności 30 dni. 
W ofercie termin płatności należy podać w dniach. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie terminu płatności oferty badanej wśród ofert  nieodrzuconych przez najdłuższy
termin płatności wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 40%. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną
według wzoru:



Liczba zdobytych punktów = C + T

Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
1/   złożenia  umowy regulującej  współpracę  wykonawców,  /jeżeli  oferta  wspólna  złożona
została przez dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

XXIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.

Jedyną walutą, w której będą prowadzone rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
jest PLN.

XXIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1.Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom oraz udostępnione na
stronie internetowej.
2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXIV. Zmiany postanowień umowy. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje
się  zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. 
W związku z art.  144 ustawy zamawiający informuje,  że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/ zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
2/  zmiany danych teleadresowych wykonawcy,  nazwy wykonawcy,  osób reprezentujących
firmę,  -  na  wniosek  zamawiającego  lub  wykonawcy  w  postaci  pisemnej  zgody
zamawiającego,
3/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,



4/  rozszerzenie  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do  wskazanego  w  ofercie
wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
5/ cena podana przez wykonawcę może ulec zmianie jedynie w następujących przypadku
zmiany  stawki  podatku  VAT nastąpi  zmiana  cen  jednostkowych  odpowiednio  do  stawki
podatku.

XXV.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki
ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków
zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.
2.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci  elektronicznej,  podpisane  bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
zamawiającego stanowiącej  podstawę jego  wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane  w inny
sposób.
6.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków
zmówienia na stronie internetowej. 
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 5
dni  od  dnia,  w  którym powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
8.  Szczegółowe  zasady  postępowania  po  wniesieniu  odwołania  określają  stosowne
przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
11.  Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  zamawiającego,  za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z
2017r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.



XXVI. Unieważnienie przetargu.

Postępowanie  o  zamówienie  publiczne  unieważnia  się,  gdy  wystąpi  jedna  z  przesłanek
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

XXVII. Udzielenie zamówienia. 

1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym
o decyzji  zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu
wyników przetargu.

XXVIII. Informacje uzupełniające.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.  Do  czynności  podejmowanych  w  trakcie  niniejszego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy - Kodeks cywilny.

XXX. Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Nowy  Targ
ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
2.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zakup  sprzętu
komputerowego  i  oprogramowania  do  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ  znak:  ZP.271.36.2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6.  Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z



udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193  Warszawa  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.  6 ust.  1 lit.  c
RODO. 

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



załącznik nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa/Firma................................................................................................................................

Adres/Siedziba.............................................................................................................................

Nr telefonu/faks/………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej...........................................................................…………………..

nr NIP...........................................................................................................................................

nr REGON...................................................................................................................................
Wykonawca jest przedsiębiorcą* 

□ małym □ średnim 
*- zaznaczyć właściwe 

Uwaga:
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2)  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2)  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
USTAWA z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.) 

Osoba upoważniona do kontaktów: ....................................................................................... 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ................................................................................................... 
Telefon ...................................................... faks .................................................

         
O F E R T A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na zakup
sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  do  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ podejmuję  się
wykonania zamówienia:

1. Oferuję wykonanie dostawy serwera

 …………………………………………….będącego przedmiotem I części 
(typ/ model)

zamówienia za cenę w wysokości…………...........................................…...................zł brutto

(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………



w tym obowiązujący podatek VAT. 

2. Oferuję wykonanie dostawy urządzeń będących przedmiotem II części zamówienia 

za cenę w wysokości…………………………............................................................zł brutto

(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………

w tym obowiązujący podatek VAT. 

w tym:

a) oferuję dostawę 5 sztuk drukarek laserowych 
………………….……………………………………..  za cenę 
                 (typ, model) 

w wysokości…………………………...............................................…...................zł brutto

(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………

w tym obowiązujący podatek VAT.  

b) oferuję dostawę niszczarki………………….……………………………………..  za cenę
                                                                                                                      (typ, model) 

w wysokości…………………………...............................................…...................zł brutto

(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………

w tym obowiązujący podatek VAT.  

3.  Oferuję  wykonanie  dostawy  oprogramowania  będących  przedmiotem  III  części
zamówienia 

za cenę w wysokości…………………………............................................................zł brutto

(słownie brutto ……………………… ………………………………………………………

w tym obowiązujący podatek VAT. 

4. Na serwer będący przedmiotem I części zamówienia udzielam…..... miesięcznego okresu
rękojmi i gwarancji

5.  Na  wszystkie  urządzenia  będące  przedmiotem  II  części  zamówienia
udzielam……....miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji 

6.  Podaję  termin  płatności  wynoszący….…..  dni  kalendarzowych liczony od wystawienia
prawidłowej  faktury  VAT,  (dotyczy  wykonawców  składających  ofertę  na  III  część
zamówienia) 



7. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie:

1/ rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy . 
2/ zakończenie – 14 dni od dnia podpisania umowy 

8. Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom:
   /o ile nazwy podwykonawców są dla wykonawcy znane na czas składania oferty/ 

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

......................................................................................................................................…
   /zakres dostawy i nazwa podwykonawcy/

9. Przyjmuję zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń.

10. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego, nie będę zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

11. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną,
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli
zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.

12. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy
przedłożyć  wykaz  zawierający  nazwę  (rodzaj)  towaru,  usługi,  których  dostawa  lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

13.  Oferta  zawiera  informacje  dotyczące  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  które  zostały
odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zapisem Rozdziału XVII ust. 11 SIWZ

□ tak □ nie
*-odpowiednie zaznaczyć 

14.  Oferta  jest  zszyta,  została  złożona  na  .........  stronach  podpisanych  i  kolejno
ponumerowanych od nr ....... do nr ............

15. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ..........................................................
2/ ..........................................................
3/ .......................................................…

          …........................................................
      upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 



Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy  nr ………………....2018

zawarta w dniu ………... 2018r. w Nowym Targu pomiędzy:

Gminą Miasta Nowy Targ z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Krzywa 1, NIP: 7350014012
reprezentowaną przez: 
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowego Targu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
zwaną w dalszej części umowy „zamawiającym”
a
…………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „wykonawcą”

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca sprzedaje a zamawiający kupuje nowy sprzęt komputerowy  i oprogramowanie
wymienione poniżej na potrzeby Urzędu Miasta w Nowym Targu.

2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ część I zamówienia:
serwer wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka

Element konfiguracji Wymagania minimalne
Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi

umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez 
odłączania urządzenia

Procesor Procesor 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, Intel Xeon Silver 4110
(2.1GHz/8-core/85W) lub równoważny procesor min. 8-
rdzeniowy, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 
wynik nie gorszy niż 705 punktów w konfiguracji 
dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku 
zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być 
opublikowany na stronie www.spec.org
Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 
rdzeniowych, o mocy maksymalnej 205W i maksymalnym 
taktowaniu procesora 3.6GHz.

Liczba procesorów 1 procesor
Pamięć operacyjna 64GB 2666 MT/s w modułach o pojemności 32GB RDIMM Dual 

Rank
DDR4 każdy.
Płyta główna musi posiadać 24 sloty na pamięć i 
umożliwiać rozbudowę do minimum do 3TB LRDIMM 
lub 768GB RDIMM lub
192GB NVDIMM.



Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare.
Sloty rozszerzeń 3 aktywne gniazda PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16

pozwalający na instalacje kart o pełnej wysokości i długości (Full 
length
/ full height).
Możliwość rozbudowy do 8 slotów PCI-Express generacji 3.

Dysk twardy Obudowa serwera na minimum 8 dysków LFF 3,5’’ typu Hot 
Swap,
SAS/SATA/SSD .
Klatka na 2 dyski SFF 2.5’ typu Hot Swap, zamontowane z
przodu serwera.
Opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot 
Swap,
SAS/SATA/SSD, 2,5” oraz 3 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/
SSD, 3,5”
montowane z tyłu obudowy oraz 4 dyski typu Hot Swap, 
SAS/SATA/SSD,
3,5”montowane wewnątrz obudowy.
Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w 
postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną 
pojemność 8GB i
redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi 
posiadać gwarancję producenta serwera.
Zainstalowane minimum 6x4TB SATA LFF 3,5”
Zainstalowane minimum 2x240GB SSD SFF 2,5”

Kontroler Kontroler sprzętowy wyposażony w 4GB cache, z mechanizmem
podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku 
zasilania, zapewniający obsługę wszystkich napędów 
dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 
0,1,10,5,50,6,60,10.

Interfejsy sieciowe Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z 
funkcją
Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują 
gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”.
Możliwość instalacji karty 2 portowej obsługującej prędkości 
10/25
Gb/s (możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 25Gb/s), 
przez
zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji
„Sloty rozszerzeń”.

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
Porty 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne)

1x DisplayPort z przodu obudowy
1x VGA z tyłu obudowy
Wewnętrzny slot na kartę micro SD.
Możliwość rozbudowy o port szeregowy, typu DB9/DE-9
(9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez 
pośrednictwa



portu USB/RJ45
Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI 
w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB/
micro SD.

Zasilacz 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W.
Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze 
otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze 
standardem ASHRAE Class A4

Karta/moduł
zarządzający

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania 
(konsoli)
pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd 
logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli 
tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, 
restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe sprzętowe posiadające 
dedykowany port RJ45, niezależne od systemów operacyjnych, 
zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w 
gnieździe PCI.

Wsparcie dla systemów
operacyjnych i 
systemów
wirtualizacyjnych

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 oraz 12 oraz 15
ClearOS CentOS
VMware ESXi 6.0 U3
VMware ESXi 6.5 oraz U1 oraz U2
VMware ESXi 6.7

Gwarancja 3 lata z czasem reakcji NBD.
Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez 
serwis producenta oferowanych urządzeń.

Inne Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale 
dystrybucyjnym
producenta. Wykonawca musi
przedstawić oświadczenie producenta oferowanego 
serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z 
oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt 
jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz 
ISO 14001. Deklaracja zgodności CE.

Oprogramowanie Microsoft Windows Serwer 2016 lub 2019 PL OLP Gov 
z dodatkowymi licencjami dla 120 użytkowników (UsrCAL)

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące 
wymagania minimalne:

• Licencja na oprogramowanie musi być adekwatna do 
konfiguracji sprzętowej serwera.

• Licencja na oprogramowanie musi uwzględniać wszystkie 
rdzenie procesorów zainstalowanych w serwerze.

• Licencja musi uprawniać do uruchamiania co najmniej 
czterech serwerowych systemów operacyjnych w 
środowisku wirtualnym.



2/ część II zamówienia:
a) drukarka laserowa monochromatyczna A4 – 5 sztuk - wymagania minimalne.

Prędkość drukowania do 40 str./min

Wydruki dwustronne Standardowo

Maksymalna 
rozdzielczość wydruku

600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)

Prędkość procesora 1000 MHz

Pamięć drukowania 
(standardowa/
maksymalna)

512 MB

Wejścia / wyjścia: 1 x RJ-45, 1 x USB 2.0

Komunikacja: LAN 10/100/1000 Mb/s, Wi-Fi

Języki opisu strony 
(PDL)

JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, Zgodność z PostScript 3, 
TIFF

Funkcje drukowania
Automatyczne drukowanie dwustronne, Drukowanie broszur, Tryb 
oszczędzania tonera, 

Obsługa systemów 
operacyjnych

Linux, Windows 7, Windows 10.

Pojemność wyjścia 150 arkuszy

Pojemność na papier
Taca boczna: 50 arkuszy, Taca 1: 250 arkuszy, Odbiornik papieru: 
150 arkuszy

b) niszczarka – 1 sztuka - wymagania minimalne.

Poziom bezpieczeństwa DIN 4

Rodzaj cięcia ścinki

Kruszenie płyt CD tak

Cięcie kart plastikowych tak

Cięcie zszywek tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Blokada bezpieczeństwa tak

Funkcja cofania tak

Pełny kosz - dioda tak

Zacięcie papieru - dioda tak



3/ część II zamówienia 
a) program Foxit PhantomPDF Business 9 PL – 3 licencje.
b) EaseUS Data Recovery Wizard Technician Free Lifetime Upgrades
c) Corel CorelDRAW Graphics Suite 2017 PL – z możliwością instalacji na 21 komputerach. 
Uwaga dopuszcza się licencje zbiorcze.
d) Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm – 20 licencji.
e) Microsoft Office Professional 2016 – 3 licencje.

§ 2
Postanowienia szczegółowe realizacji umowy

1.  Wykonawca oświadcza,  że  jest  właścicielem wymienionego w § l  przedmiotu  umowy,
który  jest  nowy,  wolny  od  wad  prawnych,  praw  osób  trzecich,  nie  toczy  się  żadne
postępowanie,  którego  przedmiotem  jest  ten  przedmiot  umowy,  a  także  nie  jest  on
przedmiotem zabezpieczenia, zastawu.
2.  Wykonawca  dostarczy  sprzęt  określony  w  §  1  niniejszej  umowy  na  swój  koszt
w opakowaniu  zapewniającym zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem w czasie  transportu  do
budynku Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 223.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez wykonawcę wraz z kartami gwarancyjnymi,
dokumentacją, licencjami i nośnikami do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1,
pok. 223.
2.  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  zamawiający  co  najmniej  2  dni  robocze
wcześniej o terminie dostawy emailem na konto informatyk@um.nowytarg.pl.
Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:
1/ ze strony Zamawiającego:
a) mgr Józefa Brysia,
b) mgr inż. Mariusza Foryta,
2/ strony Wykonawcy:
…………………………………………………..
3.  Dostawa  do  siedziby  Urzędu  Miasta  w  Nowym Targu  może  być  zrealizowana  w  dni
robocze w godzinach 9:00-14:00.
4. Do odbioru ze strony zamawiającego powołuje się mgr  Józefa Brysia i mgr inż. Mariusza
Foryta
5. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy, polegający
na  sprawdzeniu  ilościowym  elementów  dostawy,  stwierdzeniu  braku  uszkodzeń
mechanicznych  i poprawności  działania  na  podstawie  protokołu  odbioru  ilościowo-
jakościowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie do 14 dni od dnia popisania
umowy.
7.  Przez  zakończenie  dostaw  rozumie  się  zakończenie  odbiorów  ilościowo-jakościowych
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.



§4
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przedmiotu umowy, wykonawca zapłaci
zamawiającemu  karę  w  wysokości  0,5%  wartości  umowy  (brutto) za  każdy  dzień
opóźnienia.
2. Ustalenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie wyłącza uprawnienia zamawiającego
do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne przysługują za sam fakt opóźnienia w wydaniu niezależnie od poniesionej
szkody.
4. Zamawiający potrąci kary umowne naliczone zgodnie z niniejszą umową z płatności na
rzecz wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ten sposób potrącenia kary umownej.

§5
Wynagrodzenie z wykonanie przedmiotu umowy

1.  Wynagrodzenie  za  dostawę  sprzętu  będącego  przedmiotem  I  części  zamówienia
wynosi ....................................... zł (słownie ..................................................................), w tym
obowiązujący  podatek  VAT  w wysokości  23  %  wynoszący  ........................................zł
(słownie ....................... zł).
2.  Wynagrodzenie  za  dostawę  sprzętu  będącego  przedmiotem  II  części  zamówienia
wynosi ....................................... zł (słownie ..................................................................), w tym
obowiązujący  podatek  VAT  w wysokości  23  %  wynoszący  ........................................zł
(słownie ....................... zł).
3.Wynagrodzenie  za  dostawę  sprzętu  będącego  przedmiotem  III  części  zamówienia
wynosi ....................................... zł (słownie ..................................................................), w tym
obowiązujący  podatek  VAT  w wysokości  23  %  wynoszący  ........................................zł
(słownie ....................... zł).
4. Określona w ust.1, 2 i 3 kwota wynagrodzenia  stanowi zapłatę za kompletne wykonanie
przedmiotu  umowy w sposób zapewniający  oczekiwany rezultat  zgodnego z  specyfikacja
istotnych warunków zamówienia i złożoną przez wykonawcę ofertą.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
6. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę na
fakturze, w terminie 14 dni (dla I i II części), …….. dni dla III części po dostarczeniu jej do
Zamawiającego.  Podstawą  wystawienia  faktury  jest  protokołu  odbioru  ilościowo-
jakościowego potwierdzający bez zastrzeżeń odbiór przedmiotu umowy.

§6
Warunki gwarancji

1. Sprzęt komputerowy będący przedmiotem dostawy zostanie objęty następującym okresem 
gwarancyjnym producenta:
1/ serwer…………………………………….
2/ drukarka laserowa……………………
3/ niszczarka…………………………….



2. Zamawiający może zrealizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§7
Zmiany umowy

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje
się  zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy. 
W związku z art.  144 ustawy zamawiający informuje,  że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/ zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
2/  zmiany danych teleadresowych wykonawcy,  nazwy wykonawcy,  osób reprezentujących
firmę,  -  na  wniosek  zamawiającego  lub  wykonawcy  w  postaci  pisemnej  zgody
zamawiającego,
3/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
4/  rozszerzenie  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do  wskazanego  w  ofercie
wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
5/  cena  podana  przez  wykonawcę  może  ulec  zmianie  jedynie  w następujących  przypadku
zmiany  stawki  podatku  VAT  nastąpi  zmiana  cen  jednostkowych  odpowiednio  do  stawki
podatku.

§8
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
właściwy dla zamawiającego.
2.  W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Jednocześnie informuje się, że Pana/Pani dane osobowe w przedmiotowej sprawie podlegają
przetwarzaniu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” - szczegóły na następnej stronie.

Kupujący:  Sprzedawca:



Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400
Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
i  oprogramowania  do  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ. znak:  ZP.271.36.2018  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego, 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,
7.  W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 



Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Miasto Nowy Targ

ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

(pełna nazwa/firma, adres)

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  zamówienia  publicznego  na  zakup  sprzętu
komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ prowadzonego przez
Gminę Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:                                                                                         

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

VII ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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

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

(podpis)



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w rozdziale VII ust 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………...……………………….

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

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

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

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

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

(podpis)

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)



załącznik nr 4 SIWZ

Zamawiający:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
(pełna nazwa/firma, adres)

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  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na zakup  sprzętu

komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ prowadzonego przez

Gminę Miasto Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ oświadczam,

co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:                                                                                   

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  24 ust.  5 pkt 1

ustawy Pzp.

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

                                                                               …………………………………………   
          (podpis)



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24  ust.  1  pkt  13-14,  16-20  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 następujący/e podmiot/y, 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  podlega/ją  wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……  (podać  pełną  nazwę/firmę,

adres,  a  także  w zależności  od podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia.

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

(podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

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

(podpis)



ZP.271.36.2018 załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA 

dotycząca grupy kapitałowej

Dotyczy:  postępowania  przetargowego  na  zakup  sprzętu  komputerowego
i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ.

Nazwa Wykonawcy:

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

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

Adres Wykonawcy:

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

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

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy

1) nie należy do grupy kapitałowej*, 
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  
(Dz. U. z 2018 poz. 7982 z późn.zm.), 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  
(Dz. U. z 2018 poz. 7982 z późn. zm ), 
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

-…………………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………………….

*Należy  wypełnić  pkt  1  lub  pkt  2.  W  przypadku  złożenia  oświadczenia  o  treści  z  pkt  2
wykonawca może przedstawić  dowody,  że  powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Data:..................................
-------------------------------------------------------                                 -----------------------------------------
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                            Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy                                                      do reprezentowania wykonawcy


	Dostawa

