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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  

W TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT 

OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

NA 

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

 

Oznaczenie wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

  
30231300-0 monitory ekranowe 

30234000-8 nośniki do przechowywania danych 

30234500-3 pamięci do przechowywania danych 

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

30236000-2 różny sprzęt komputerowy 

30216110-0 skanery komputerowe 

30210000-4 urządzenia do przetwarzania danych 

30234100-9 dyski magnetyczne 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACH 

ul. Józefowska 102 

40-145 Katowice  

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp. 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

1. Zamawiającym jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 

102. 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ipn.gov.pl. 

3. Oznaczenie niniejszego postępowania: OVIKa-280-3/20 

4. Dane do kontaktu: ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, fax: 32 207 01 80 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.  

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekroczy kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury odwróconej, o której 

mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby 

Zamawiającego: 

Część 1. – skaner wielkoformatowy 1 szt.; 

Część 2. – monitor LCD 23,8” 10 szt.;  

Część 3. – dysk 4TB 36szt.; 

Część 4. – oprogramowanie backupowe – 1 komplet (1 x oprogramowanie typu serwer, 1 x 

oprogramowanie typu agent I, 1 x oprogramowanie typu agent II, 1 x oprogramowanie typu 

agent III). 

2. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt w zakresie części 1-3 był nowy oraz znajdował 

się w fabrycznym opakowaniu producenta sprzętu. 

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 IIIa. Opis części zamówienia - informacja o ofertach częściowych: 

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i Zamawiający przewiduje możliwość 

składania ofert częściowych. 

2. Szczegółową informację o częściach zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. 

4. Dokumenty złożone dla jednej części zamówienia są skuteczne dla pozostałych części 

zamówienia. 

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia. 

IIIb. Informacja o przewidywanych dodatkowych dostawach lub zamówieniach 

polegających na powtórzeniu podobnych usług :    

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 

7 Pzp) lub polegającego na powtórzeniu podobnych usług (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

IIIc. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych: 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

http://www.ipn.gov.pl/
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Zamawiający dla części 2-4 wymaga wykonania zamówienia w terminie maksymalnie do 30 

dni od zawarcia umowy, przy czym termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. 

Zamawiający dla części 1 wymaga wykonania zamówienia w terminie maksymalnie do dnia 

23 grudnia 2020 r., przy czym termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia w zakresie części 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności posiadają zdolność 

techniczną i zawodową, tj. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na dostawie planetarnych skanerów 

dziełowych A1 lub większych o wartości minimum 250 tys. złotych brutto każda. 

3. W odniesieniu do części 2 – 4 Zamawiający nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków 

w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny 

ofert,  a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 Pzp:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 

art. 24 ust. 1. 

2. 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. 

3. 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. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz 
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adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia 

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. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w ust. V pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w zakresie części 1 została oceniona jako 

najkorzystniejsza, zgodnie z zastosowaną procedurą, o której mowa w art. 24aa PZP, przed 

udzieleniem zamówienia, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V pkt 2 SIWZ tj. wykazu dostaw 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, zawierającego co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na dostawie 

planetarnych skanerów dziełowych A1 lub większych o wartości minimum 250 tys. złotych 

brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane oraz dowodów czy zostały wykonane należycie (wg 

załącznika nr 4 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem 

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

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Oświadczeniem jest również 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez Wykonawcę od organu 

administracji publicznej lub innego podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów kpa. 

3. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu 

wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się 

z Wykonawcami: 
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazywać będą sobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 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. Zamawiający zaleca, aby wszelkie pisma związanie 

z udzielanym zamówieniem publicznym były opatrzone numerem: OVIKa-280-3/20. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Piskała, email: 

prawnicykatowice@ipn.gov.pl. 

3. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Treść 

złożonych zapytań (bez podania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.ipn.gov.pl w zakładce ogłoszenia: http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-

publiczne/. 

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Informację o każdej dokonanej zmianie treści SIWZ Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce ogłoszenia 

(http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/). Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści 

SIWZ potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszczając informację na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.ipn.gov.pl.  

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

IX. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

http://www.ipn.gov.pl/
http://www.ipn.gov.pl/
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1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz Pzp oraz zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku 

polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką. Złożenie większej liczby ofert zawierających rozwiązania alternatywne lub oferty 

wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co 

najmniej cenie oferty oraz do podpisania oferty.  

4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do 

oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny 

podpis w przypadku pieczęci imiennej. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko na jedną lub niektóre z części, oferta 

winna zawierać informacje dotyczące jedynie części, co do której ofertę składa Wykonawca 

(można pominąć w formularzu oferty fragmenty dotyczące pozostałych części zamówienia), 

lub Wykonawca powinien wypełnić jedynie treść formularza dotyczącego części, na która 

składa ofertę, zaś pozostałe części formularza przekreślić.  

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane. Zaleca 

się, aby cała oferta była trwale spięta. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które informacje 

(z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust. 4 Pzp) stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się wydzielenie tych informacji 

w złożonej ofercie. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca ofertę Wykonawcy 

powinna być zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana następująco: 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice 

„Oferta w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego”.  

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 12:30,  19 października 2020 r.” 

oraz zawierać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy – jeśli zajdzie 

konieczność odesłania nienaruszonej oferty, złożonej po terminie składania ofert (art. 84 ust. 2 

Pzp).  
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11. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w ust. VI SIWZ wraz 

z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób 

dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do 

Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

13. W przypadku przesłania oferty pocztą, jej wpłynięcie po terminie złożenia oferty będzie 

bezskuteczne. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

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

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem, 

w przypadku niewłaściwego oznaczenia koperty. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

A. Składanie ofert: 

1. Oferty należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym albo 

b) pocztą lub kurierem na adres Katowice (40-145) ul. Józefowska 102. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu.  

19 października 2020 r. O GODZINIE 12:00 

3. Dla ofert przesyłanych pocztą lub kurierem liczy się data i godzina dostarczenia do Biura 

Podawczego. 

4. Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich 

składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej 

w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w ust. X pkt 11 SIWZ z dopiskiem 

WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez 

osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot 

wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. 

c) Otwarcie ofert: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi:  

19 października 2020 r. O GODZINIE 12:30 

w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej. 

2. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą 

być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na wniosek zainteresowanego. 

6. Z uwagi na ograniczony dostęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji 

otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych 

przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane 

powinny oczekiwać na pracownika Zamawiającego na parterze budynku. 
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XII. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. W cenie oferty należy uwzględnić pełny koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt 

transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszt opakowania zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem i ubezpieczenia w czasie transportu. 

3. Cena musi być podana brutto w PLN cyfrowo i słownie.  

4. Zamawiający w trakcie oceny ofert bierze pod uwagę łączną cenę brutto dla każdej z części 

zamówienia. 

5. W sytuacji rozbieżności w treści oferty pomiędzy zaoferowaną całościową ceną brutto 

zamówienia, a kwotą wynikającą z iloczynu ilości sztuk i ceny jednostkowej za sztukę podanej 

przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje do oceny ofert podaną całościową cenę brutto 

zamówienia. 

XIIa. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi 

kryteriami i ich wagami procentowymi: 

 

Kryterium Wagi % 

Cena (brutto) 60 

Termin realizacji 40 

 

Cena brutto 60 % (C)  

 

Ilość punktów za cenę będzie wyliczana według następującego wzoru: 

  Cn 

C = ---------- x 60 

  Cb 

 

C - ilość punktów za kryterium „cena” 

Cn – cena oferty brutto najniższa spośród oferowanych nieodrzuconych 

Cb – cena oferty brutto badanej 

 

Termin realizacji 40 % (T) – dla części 2 - 4 

Ilość punktów za termin realizacji będzie wyliczana według następującego schematu: 

Do 14 dni – 40 pkt,  

15 dni – 35 pkt,   

16 dni – 30 pkt,   

17 dni – 25 pkt,  

18 dni – 20 pkt,   

19 dni – 15 pkt,   
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20 dni – 10 pkt,   

21 dni – 5 pkt,  

22-30 dni – 0 pkt. 

W przypadku podania terminu realizacji dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona jako 

niezgodna z SIWZ. W ofercie należy podać konkretną liczbę dni. 

 

Termin realizacji 40 % (T) – dla części 1 

Ilość punktów za termin realizacji będzie wyliczana według następującego schematu:  

 Od 8 do 11 grudnia 2020 r. – 40 pkt,   

Od 14 do 17 grudnia 2020 r. – 20 pkt,  

Od 18 do 23 grudnia 2020 r. – 0 pkt. 

W ofercie należy podać konkretną datę dzienną z zakresu 8 – 23 grudnia 2020 r. 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę 

punktów za wszystkie kryteria łącznie. 

 

SUMA= C + T  

 

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

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. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – z podaniem nazwy (firmy) i adresu 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona 

niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zamawiającego. 

8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp Zamawiający 

unieważnia postępowanie. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do 

sprawnego zawarcia umowy.  

2. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w formie pisemnej, nie 
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później niż przed upływem terminu związania ofertą. W przypadku złożenia odwołania umowa 

zostanie zawarta po ostatecznym jego rozstrzygnięciu. 

3. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy 

nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.   

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Wzór umowy: 

Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 198g Pzp przysługują 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 Pzp. 

XVIII. Inne informacje, informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 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), zwanego dalej RODO, informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 

18, 02-676 Warszawa 

2) Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim 

skontaktować pisząc na adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu komputerowego”, OVIKa-280-3/20 

b) w przypadku udzielenia zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan będzie stroną lub do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, dalej „ustawa Pzp”, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty 

upoważnione przez Administratora danych, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku 

archiwizacyjnego, 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu 

terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 

obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia. 

6)     

a) 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, 

b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych 

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, 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 których mowa w art. 20 RODO, 

c) w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit c RODO 

3. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 

w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający żąda od osoby, której dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Zamawiający informuje, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Zamawiający dołącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niżej wymienione załączniki : 

1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis części zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – wzór oferty; 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 

4. Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw; 

5. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej; 

6. Załącznik nr 6 – wzór umowy. 

 

          ……………………………. 



OVIKa-280-3/20 

12 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Część nr 1 

 
Skaner wielkoformatowy 

 

Ilość – 1 sztuka. 

 

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane parametry 

1.  

Rodzaj skanera 

Skaner planetarny z głowicą skanującą, umieszczoną ponad 

skanowanym obiektem, przeznaczony do masowej digitalizacji 

dokumentów archiwalnych ze stołem do obiektów trudno 

rozkładalnych.  

2.  Format 

skanowanych 

materiałów 

Skaner umożliwia skanowanie z wykorzystaniem docisku szyby 

dociskowej obiektów o wielkości według standardu DIN minimum 

A1. 

3.  

Dodatkowe 

uchwyty i kołyski 

Przystawka do skanowania materiałów w pozycji rozwartej o 

kącie120 stopni lub mniejszym. Przystawka musi umożliwiać 

skanowanie z wykorzystaniem szyby dociskowej opuszczanej i 

podnoszonej przez skaner. Brzeg szyby musi dochodzić do miejsca 

zszycia stronic w grzbiecie. Możliwość skanowania z zakładką 

sąsiedniej strony. 

4.  

Rozdzielczość 

optyczna  

 600x600ppi na całej powierzchni formatu A1, 

 Możliwość skanowania cenniejszych obiektów o 

mniejszych formatach w optycznej rozdzielczości 

800x800ppi dla minimum A2 oraz 1000x1000ppi dla 

minimum A3. 

5.  

Rozdzielczość 

przestrzenna 

Minimum 11 lp/mm w pionie i w poziomie (potwierdzona 

badaniem 4 krawędzi pojedynczego wzornika QA-62 

oprogramowaniem IMCHECK przy 600ppi w narożnikach i 

centrum stołu) na powierzchni formatu A1. 

6.  Przetwarzanie 

obrazu 

 Wyjście minimum 24 bit dla koloru, 

 Wyjście minimum 8 bit dla odcieni szarości. 

7.  

Oświetlenie 

powierzchni 

skanowania 

 Oświetlenie oryginałów zimnym światłem LED nie 

zawierającym promieniowania UV oraz IR, o niskim poborze 

energii, 

 Wszystkie źródła światła oświetlające powierzchnię skanowania 

muszą być oddalone o minimum 30 cm od powierzchni 

zamkniętej szyby dociskowej celem zapewnienia prawidłowej 

równomierności oświetlenia szczególnie obiektów głęboko 

zszytych, 

 System światła synchronicznego, dwa równoległe źródła światła 

liniowego z możliwością płynnej regulacji natężenia każdego z 

nich, oświetlające powierzchnię stołu pod kątem nie większym 

niż 60 stopni, pozwalającym na rejestrację plastyki powierzchni 

skanowanych obiektów za pomocą światłocieni, 
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 System światła synchronicznego umożliwiający sprzętową 

eliminację odbić przy skanowaniu materiałów wysoko 

refleksyjnych. Eliminacja ta musi działać dla powierzchni 

pofałdowanych, załamanych, odbijających światło pod różnymi 

kątami i we wszystkich kierunkach, nie tylko od strony źródła 

światła. 

 Źródła światła osłonięte i umieszczone poniżej poziomu oczu 

operatora, zapobiegające jego olśnieniu. 

 

8.  

System rejestracji 

obrazu 

 Liniowy bądź matrycowy przetwornik analogowo-cyfrowy, 

 Kamera prowadzona równolegle do powierzchni stołu 

skanowania, system pozwalający na sprzętowe uzyskanie 

skanów wolnych od zniekształceń geometrycznych (np. 

perspektywy), 

 Brak dodatkowych elementów optycznych pomiędzy 

soczewką kamery a szybą dociskową (osiadanie kurzu, 

zabrudzenia). 

9.  

Szyba dociskowa 

 Szyba ze szkła kwarcowego, 

 Szyba z funkcją automatycznego (tj. bez użycia siły 

operatora) opuszczania z jednoczesnym wyzwoleniem 

skanu oraz podnoszenia po wykonaniu skanu (z 

możliwością software’owej regulacji kąta bądź wysokości 

automatycznego otwarcia po wykonanym skanie), 

 Konstrukcja szyby umożliwiająca skanowanie z dociskiem i 

bez docisku szyby. Możliwość bezpiecznego skanowania 

bez docisku szyby dowolnych materiałów, w tym książek o 

stronnicach z tendencją do unoszenia się, zamykania lub 

zszywek wymagających manualnego przytrzymania, 

kontaktu z dłońmi operatora, 

 Szyba z płynną i elektrycznie sterowaną regulacją siły 

docisku definiowaną przez operatora, 

 Szyba wyposażona w system bezpieczeństwa wykrywający 

niepożądane obiekty w trakcie domykania szyby 

(automatyczne podnoszenie lub zatrzymanie w przypadku 

np. pozostawienia ręki operatora, itp.) 

 Szyba z automatyczną zmianą prędkości ruchu w trakcie 

jednego cyklu podnoszenia opuszczania (spowolnienie 

ruchu tuż przy stole), zapobiegająca przemieszczaniu się 

np. pofragmentowanych czy luźnych pagin itp. przy jej 

domykaniu lub otwieraniu. 

10.  

Stół skanera 

 Skaner musi być wyposażony w elektrycznie opuszczany i 

podnoszony szalkowy stół roboczy wyposażony w dwa 

pulpity, dopasowujące się do grubości skanowanego 

obiektu pod wpływem jego wagi, z możliwością regulacji w 

poziomie i w pionie, umożliwiający skanowanie 

księgozbioru o grubości grzbietu minimum 20 cm przy 

zamkniętej szybie, 

 Konstrukcja otwarta, umożliwiająca ciągłą obserwację 

minimum 80% powierzchni stołu A1 w trakcie skanowania 
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oraz przytrzymywanie dłonią operatora obiektów w trakcie 

skanowania.  

11.  Sterowanie 

skanerem 

 Poprzez funkcje w oprogramowaniu komputera, 

 Poprzez zewnętrzny przycisk nożny lub ręczny. 

12.  

Zgodność z 

normami 

Skaner musi spełniać wymagania standardu FADGI 4 * przy 

rozdzielczości 600x600ppi na pełnym formacie A1. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, do zażądania skanów 

testowych wraz z wynikami badania potwierdzającymi zgodność z 

wyżej wymienionym wymogiem. 

13.  

Oprogramowanie 

do obsługi 

skanera 

Skaner musi być dostarczony wraz z oprogramowaniem. 

Oprogramowanie 64 bitowe z licencją na czas nieoznaczony musi 

posiadać interfejs użytkownika w języku polskim, 

Oprogramowanie musi umożliwiać: 

 Wybór trybu skanowania – czarno-biały, odcienie szarości, 

kolor, 

 Wybór rozdzielczości skanowania z możliwością 

przełączania w ramach zadania, 

 Automatyczną regulację ostrości kamery na dolny poziom 

w zakresie +5 cm i – 5 cm od linii poziomu zamknięcia 

szyby dociskowej, 

 Ręczne kadrowanie i podział obrazu przy skanowaniu 

książek, czasopism, 

 Automatyczny oraz ręczny podział na prawą i lewą stronę, 

wraz z dodaniem przez użytkownika zdefiniowanego 

marginesu  wyrażonego w mm, 

 Korekcję obrazu: jasności, kontrastu, szumów, prostowania, 

korekty krzywizny łuku książki, 

 Szablonowanie i automatyczną inkrementację nazw plików, 

 Wybór skanowanego formatu (również formatów 

niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem i 

prostowaniem, 

 Zapis obrazów w formatach: TIFF, TIFF LZW, JPEG, JP2, 

 Możliwość definiowania i zapisywania zestawów 

parametrów w celu ich późniejszego, wielokrotnego 

wykorzystania. Zapisane w zestawach parametry muszą 

określać co najmniej ustawienia skanera, formaty 

wyjściowych plików z obrazami, nazewnictwo plików oraz 

miejsca ich zapisu, 

 Dodawanie metadanych do skanowanych obiektów, w tym 

zapis metadanych EXIF lub TIFF TAG, 

 Obsługę profili kolorów ICC, 

 Możliwość kalibracji odwzorowania kolorów na podstawie 

wzornika      X-RITE COLOR CHECKER 24 bądź COLOR 

CHECKER SG. Funkcjonalność ta musi być dostępna z 

poziomu użytkownika bez konieczności ingerencji serwisu. 

 Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 3 profili 

korygujących nierównomierność oświetlenia skanowanej 

powierzchni. Funkcjonalność ta musi być dostępna z 

poziomu użytkownika bez konieczności ingerencji serwisu, 
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 Oprogramowanie skanera  (nie systemu operacyjnego) musi 

umożliwiać utworzenie minimum 5 kont dla 

poszczegolnych operatorów (użytkownik/hasło) oraz 

administratorów z możliwością przydzielenia różnych 

uprawnień i zapisu indywidualnych ustawień skanowania, 

 Dystrybucję skanowanych obiektów na wskazany udział 

lokalny bądź sieciowy. 

14.  

Stacja robocza 

 Dedykowana zewnętrzna komputerowa stacja obsługi 

skanera wraz z systemem operacyjnym Windows 10 

Professional. 

 Minimalne parametry stacji:  

o Komputer z procesorem wielordzeniowym (minimum 8 

rdzeni), zaprojektowany do pracy w stacjach roboczych, 

osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark 

High End CPUs wynik minimum 19700 punktów 

zgodnie ze stanem na dzień 2020.10.02 z odpowiednim 

systemem chłodzenia (wentylator lub radiator), 

pamięcią operacyjną minimum 32GB, dyskiem SSD o 

pojemności minimum 512 GB dedykowanym na system 

operacyjny, dwoma dyskami o pojemności 8TB (RAID) 

dedykowanymi na storage, pozostałymi parametrami 

niezbędnymi do optymalnej współpracy ze skanerem, 

o Klawiatura i mysz bezprzewodowa, 

 Monitor minimum 27” obsługujący rozdzielczość minimum 

2560x1440  i matrycą IPS LED, 

 Statyw mocujący monitor do blatu biurka z regulacją w 

pionie i w poziomie. 

 Gwarancja na stację roboczą nie krótsza niż 24 miesiące w 

systemie naprawy urządzenia u Zamawiającego. 

 W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie 

gwarancji jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu 

uszkodzonego dysku (dysk pozostaje własnością 

zamawiającego) z uwagi na poufne dane. 

15.  
Wyposażenie 

dodatkowe 

 Wzornik kolorów COLOR CHECKER 24, 

 Dodatkowa, zapasowa szyba dociskowa skanera A1 – 1 

sztuka.  

16.  

Wymagania 

dodatkowe 

Możliwość instalacji dodatkowego modułu fotostereoskopowego 

umożliwiającego generowanie plików 3D (*.obj) dla małych 

obiektów przestrzennych. Moduł musi być produktem finalnym, 

obecnym na rynku i dostępnym do testów na dzień otwarcia ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 

prezentacji systemu na etapie oceny ofert. 

17.  

Warunki dostawy 

 Skaner wraz ze stacją roboczą muszą zostać dostarczone i 

zamontowane w budynku Oddziału IPN w Katowicach.  

 Skaner musi pochodzić z oficjalnego kanału 

dystrybucyjnego producenta w Polsce. 

 Skaner nie może być urządzeniem odnawianym, 

demonstracyjnym, powystawowym, prototypowym i musi 
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reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej (minimum 

10 egzemplarzy sprzedanych i wdrożonych na świecie), 

 Zaoferowany produkt musi być wyprodukowany w rygorze 

standardu normy ISO 9001:2015 lub normą równoważną 

(EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 9001:201510) na 

potwierdzenie czego przed zawarciem umowy Wykonawca 

przedłoży stosowne certyfikaty ISO producenta. 

 Oferowane produkty muszą posiadać świadectwo zgodności 

CE oraz RoHS. 

 Przed zawarciem umowy Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie producenta zaoferowanego sprzętu, iż w 

przypadku nie wywiązania się z warunków serwisu i 

gwarancji przez Wykonawcę producent przejmuje jego 

zobowiązania. 

 Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję 

eksploatacji skanera oraz oprogramowania w języku 

polskim. 

18.  

Gwarancja 

Minimum  12 miesięcy ( z możliwością rozszerzenia do minimum 

60 miesięcy), w systemie naprawy urządzenia u Zamawiającego. 

Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 14 dni. W okresie 

obowiązywania gwarancji Wykonawca musi zapewnić pomoc w 

zakresie konfiguracji sprzętu i rozwiązywania problemów 

związanych z bieżącą eksploatacją urządzenia. 

19.  

Szkolenie 

stanowiskowe 

 Szkolenie stanowiskowe musi odbyć się w siedzibie 

Zamawiającego.  

 Musi obejmować pełny zakres możliwości i obsługę 

dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 

 Musi obejmować w swym zakresie przeszkolenie minimum 

5 operatorów skanera dziełowego. 

 Czas trwania szkolenia stanowiskowego powinien być nie 

krótszy niż jeden dzień roboczy.  

 

 

 

 

Część nr 2 

  
Monitor LCD 23,8” 

 
Ilość – 10 sztuk. 

 

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane parametry 

1.  Kolor obudowy czarny 

2.  Przekątna ekranu 23,8 cali 

3.  
Widoczny obszar 

ekranu 
Nie mniejszy niż 527 mm x 296 mm 

4.  Format ekranu Panoramiczny 

5.  Typ panela LCD TFT IPS 
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6.  Rozdzielczość 1920x1080 60 Hz 

7.  Wielkość plamki  Nie większa niż 0,275 mm  

8.  Kontrast  1000:1 

9.  Jasność  250 cd/m2 

10.  
Czas reakcji 

matrycy 
 Nie większy niż 5 ms 

11.  
Głośniki 

wbudowane 
NIE 

12.  
Typ gniazda 

wejściowego  

 

1 x DisplayPort 

1 x HDMI 

1 x D-SUB 

13.  Pozostałe złącza 
2 x USB 2.0 

2 x USB 3.0 

14.  
Maks. zużycie 

energii 

 

40 W tryb pracy 

0,3 W tryb spoczynku 

15.  Regulacja 

Możliwość pochylenia: TAK 

Regulacja wysokości: TAK 

Obrotowa podstawa: TAK 

Panel obrotowy: TAK 

 

16.  Zgodny z normą TCO, RoHS, EPEAT, Energy Star 

17.  Montaż na ścianie VESA 100x100 

18.  Masa netto Nie większa niż 3,26 kg 

19.  Gwarancja  Nie krócej niż 60 miesięcy 

 

 

Część nr 3 
 

Dysk 4TB 

 

Ilość – 36 sztuk. 

 

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane parametry 

1.  Rodzaj dysku Standardowy nośnik magnetyczny 

2.  Format 

szerokości 
3,5 cala 

3.  Pojemność 

dysku 
4TB 

4.  Interfejs Serial ATA 600 

5.  

Szybkość 

interfejsu dysku 
600 MB/s 

6.  Prędkość 

obrotowa silnika 
7200 obr/min 
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7.  Pojemność 

pamięci 

podręcznej 

256 MB 

8.  Średni czas 

dostępu 
Nie większy niż 4,16 ms 

9.  Max. wew. 

szybkość 

transferu 

Nie mniejsza niż 226 MB/s 

10.  Średni czas 

między 

uszkodzeniami 

(MTBF) 

Nie mniejszy niż 2000000 h 

11.  Stopa błędów 

przy odczycie 
Nie większa niż 1:10E15 

12.  Temperatura 

pracy 
5 – 60oC 

13.  Pobór energii w 

stanie spoczynku 
5,4 W 

14.  Pobór energii w 

czasie pracy 
10,89 W 

15.  

Dodatkowe 

funkcje 

 Czujnik wilgotności, 

 Zawansowany format 512e, 

 Tryb pracy 24x7, 

 RAID Rebuilt. 

 

16.  

Gwarancja 

Nie krócej niż 36 miesięcy, m.in. na części i robociznę 

W przypadku uszkodzenia dysku twardego w okresie gwarancji 

jego nieodpłatna wymiana nastąpi bez zwrotu uszkodzonego 

dysku (dysk pozostaje własnością zamawiającego) z uwagi na 

poufne dane. 

 
 

 

Część nr 4 
 

Oprogramowanie backupowe 

 

Ilość – 1 komplet (1 x oprogramowanie typu serwer, 1 x oprogramowanie typu agent I,  

1 x oprogramowanie typu agent II, 1 x oprogramowanie typu agent III). 

 
Lp. Nazwa 

parametru 

Wymagane parametry 

1.  

Cechy, funkcje i 

funkcjonalności. 

Oprogramowanie powinno być przeznaczone dla małych, średnich i 

dużych firm, które mają rozbudowane środowisko informatyczne. 

Oprogramowanie powinno oferować elastyczną architekturę 

(serwer zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania 

rozwojowi środowiska informatycznego. 

System musi cechować bardzo efektywne wykorzystanie napędów 

taśmowych, tzn. system musi być zoptymalizowany do użycia jak 

najmniejszej ilości napędów taśmowych. 
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System musi zapisywać dane na taśmach tak zoptymalizowane, aby 

nie było potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań 

(nawet automatycznych) celem ich optymalizacji.  

System powinien umożliwiać łatwą rozbudowę w miarę rozrastania 

się infrastruktury informatycznej. 

Brak preferowanego dostawcy hardware, dla którego dostępna jest 

bogatsza funkcjonalność (macierze, biblioteki taśmowe…). Musi 

istnieć możliwość zmiany producenta sprzętu bez utraty 

funkcjonalności backupu. 

Oprogramowanie powinno być łatwe w instalacji, konfigurowaniu i 

zarządzaniu poprzez interfejs graficzny (GUI). System powinien 

umożliwiać pełne dostosowanie do środowiska klienta. 

System powinien posiadać zaawansowane funkcje monitoringu 

oraz generator raportów. 

System powinien umożliwiać backup po sieci LAN serwerów z 

Windows 2008/2012/2016/2019, serwerów Linux z rodziny 

Debian, RedHat, Suse, CentOS Oracle Linux oraz stacji roboczych 

z Windows 7/8/10. 

Oprogramowanie musi umożliwiać backup danych z serwerów 

plików (CIFS, NFS) przy użyciu protokołu NDMP. Nie jest 

dopuszczalne wykonywanie backupu tych systemów przez 

montowanie tych zasobów do serwera backupu i kopia jako zasobu 

sieciowego. 

Do przechowywania danych wykorzystywane powinny być 

bezobsługowe biblioteki taśmowe bądź lokalne dyski. 

System powinien umożliwiać zastosowanie w środowisku Storage 

Area Network, co zapewni dużą szybkość wykonywanych 

backupów oraz współdzielenie napędów taśmowych pomiędzy 

serwery backupowe w sieci SAN. 

System powinien posiadać możliwość równoczesnego 

zapisu/odczytu na wielu napędach taśmowych w tym samym 

czasie.  

System powinien backupować online bazy danych i aplikacje taki 

jak:  

 Oracle 10g/11g/12c,  

 MS Exchange 2010/2013/2016/2019,  

 MS SQL 2005/2008/2012/2014/2016/2017,  

 MS Sharepoint 2010/2013/2016,  

 Active Directory 2008/2021/2016. 

Backup i odtwarzanie serwera Exchange powinno umożliwiać 

odtworzenie pojedynczej wiadomości w skrzynkach 

użytkowników. Opcja powinna umożliwiać odzyskiwanie z 

backupu bazy danych bez dodatkowego backupu skrzynek 

pocztowych w trybie MAPI. 

System powinien posiadać wbudowany mechanizm do 

backupowania otwartych plików. 

System powinien potrafić wykorzystywać do backupu mechanizm 

kopii migawkowych systemu Microsoft Windows (VSS). 
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System powinien posiadać funkcje disaster–recovery dla systemu 

Windows umożliwiające proste i szybkie automatyczne 

odtworzenie serwera po awarii zapewniające integralność i 

spójność danych. Opcja ta powinna być integralną częścią systemu 

backupowego. 

Oprogramowanie powinno zapewniać automatyczny backup 

bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu:  

 full,  

 incremental,  

 differential.  

System musi umożliwiać wykonywania skryptów przed i po 

backupie (np. uruchamianych przed backupem bazy oraz po 

wykonaniu backupu off-line bazy, kasowanie redo logów). 

System musi umożliwiać szyfrowania danych przesyłanych przez 

sieć LAN. Opcja powinna być ściśle zintegrowana z produktem do 

backupu. 

System musi umożliwiać dokonanie kompresji na kliencie 

backupowym przed wysłaniem danych przez sieć. 

System musi posiadać możliwość wykonywania backupów na 

urządzenia dyskowe, które następnie będą automatycznie 

powielane na nośniki taśmowe (D2D2T). System backupowy 

powinien, tak długo jak dane obecne są na dyskach, wykorzystywać 

je w procesach odtwarzania, znacznie skracając czas odtworzenia 

danych. 

Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalność pozwalającą 

zminimalizować ilość koniecznych do wykonywania, 

powtarzalnych pełnych kopii danych systemów plików. 

System powinien mieć możliwość monitowania i zgłaszania 

problemów poprzez email i SNMP. 

System powinien posiadać możliwość backupu online danych z 

systemu SharePoint Portal Server, wraz z odtwarzanie 

pojedynczych dokumentów z jednoprzebiegowego backupu. 

System musi mieć możliwość zintegrowania się z technologią 

vStorage API celem wydajnego backupu danych z możliwością 

odtwarzania pojedynczych plików (zawartych w VMDK dla 

systemów Windows). Backup musi być wykonywany 

jednoprzebiegowo (cały plik VMDK backupowany raz). 

System musi wspierać najnowsze wersje środowisk VMware 

vSphere 5.5/6.0/6.5/6.7 i wspierać backup za pomocą mechanizmu 

vStorage API. 

System musi posiadać wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych 

firmy Microsoft (Hyper-V), z możliwością odtwarzania 

pojedynczych plików z maszyn wirtualnych Windows z 

jednoprzebiegowego backupu. Wsparcie musi uwzględniać 

najnowsze wersje oprogramowania Windows 2008 R2, 2012 R2 , 

2016 oraz 2019. 

System powinien posiadać (jako opcja) możliwość wykonania 

backupu Active Directory a następnie odzyskania pojedynczych 

obiektów AD bez restartu i resynchronizacji systemu. Backup ten 

powinien być wykonywany jednoprzebiegowo. 
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System musi mieć możliwość centralnego zarządzania serwerami 

(Media Serwerami) systemu backupowego przy pomocy 

nadrzędnej konsoli. 

System musi mieć możliwość backupu poprzez sieć SAN zasobów 

z serwerów Linux, tak by tylko metadane były wysyłane przez sieć 

LAN. 

System musi posiadać pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 

2005/2008/2012/2014/2016/2017 także w wersjach Express. 

System musi posiadać (jako opcja) moduł bazodanowy do backupu 

systemu archiwizacyjnego Symantec Enterprise Vault. 

System musi posiadać jako opcję (komponent, włączany i  

działający jako integralna część aplikacji backupowej) deduplikację 

danych. Funkcjonalność tego modułu musi opierać się na blokowej 

deduplikacji danych wykonywanej online a więc w trakcie 

wykonywania zadania backupowego. Proces deduplikacji danych 

musi odbywać się na kliencie (serwerze z danymi czy aplikacją) lub 

na media serwerze. Konfiguracja i zarządzanie całym procesem, 

przełączanie miejsca deduplikacji musi odbywać się za pomocą 

jednej konsoli zarządzającej systemem backupowym – jedna 

konsola dla konfigurowania i zarządzania całością procesów 

backupowych i odtwarzania danych. 

Deduplikacja danych na kliencie (optymalizacja transferu danych 

przez siec LAN/WAN) musi być dostępna dla systemów Windows 

i Linux i nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów 

czy agentów poza oprogramowaniem klienckim systemu 

backupowego. 

Włączenie funkcjonalności deduplikacji danych nie może 

powodować konieczności doinstalowania dodatkowego 

oprogramowania nie tylko po stronie klienta backupu ale także 

media serwera (serwera systemu backupowego). 

Systemu musi posiadać otwarte API umożliwiające podłączanie 

urządzeń deduplikacyjnych innych firm. Wymagane jest wsparcie 

dla EMC DataDomain, Quantum DXi, HPE StoreOnce. 

System musi umożliwiać odtwarzanie: 

 pojedynczych elementów (maili, elementów AD, plików 

czy baz danych ) z aplikacji Exchange, Active Directory, 

SharePoint i MS SQL zainstalowanych w środowiskach 

wirtualnych (VMware, Hyper-V) poprzez backup całej 

maszyny wirtualnej – pojedynczy backup całego pliku 

VMDK,   

 różnego typu elementów (cała maszyna, plik z systemu 

plikowego, element aplikacji/baza danych). 

System musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy 

klientem (serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za 

pomocą SSL. 

Funkcja disaster-recovery musi być dostępna dla systemów 

Windows i oprócz odtwarzania systemu operacyjnego musi 

umożliwiać zmianę sterowników minimum do urządzeń pamięci 

masowych czy kart sieciowych tak by było możliwe odtworzenie 

systemu na innym fizycznym sprzęcie. 
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System musi umożliwiać wykonanie konwersji P2V, B2V oraz 

C2V systemów fizycznych (Windows) na maszyny wirtualne 

(VMware i Hyper-V) na 3 sposoby:  

 P2V – pozwala na równoczesny backup danych i 

jednoczesną konwersję do pełnej maszyny wirtualnej,  

 B2V wykonuje zadanie konwersji po zakończeniu zadania 

backupowego, 

 C2V czyli konwersja bezpośrednia całego obrazu maszyny 

fizycznej w trakcie jej działania do maszyny wirtualnej bez 

tworzenia kopii zapasowej.  

Wszystkie sposoby konwersji są wewnętrznymi komponentami 

systemu backupowego i nie wymagają dodatkowych licencji czy 

instalacji dodatkowego oprogramowania. 

Musi istnieć model licencjonowania oparty o ilość backupowanych 

danych liczonych jako jeden pełny backup pozwalający na 

nielimitowanie jakichkolwiek funkcjonalności backupowych 

włącznie z deduplikacją. Tworzenie infrastruktury w serwerowni 

backupowej dla przechowywania drugiej czy kolejnej kopii danych 

nie może powodować konieczności dokupowania dodatkowych 

licencji. 

Musi istnieć możliwość zarządzania systemem backupowym z 

wykorzystaniem CLI (Command Line Interface) poprzez 

komponent Windows PowerShell obejmujący wszystkie zadania 

administracyjne pokrywające się możliwościami z interfejsem 

graficznym w 100%. 

2.  
Części składowe 

systemu 

W ramach postępowania należy dostarczyć odpowiednie licencje 

umożliwiające: 

 instalację jednego serwera backupu na platformie Windows 

Server 2016/2019, 

 backup zasobów (CIFS, NFS) z jednego serwera plików bez 

ograniczeń co do pojemności danych na nim się 

znajdujących, 

 backup na bibliotekę taśmową z dwoma napędami, 

 deduplikację, która jest wbudowana w oprogramowanie i 

umożliwia realizację funkcjonalności deduplikacji zarówno 

po stronie serwera backupu jak i serwera, na którym jest 

zainstalowana aplikacja, którą chcemy objąć backupem. 

Licencja nie może mieć ograniczeń co do pojemności 

danych, które można składować na tym zasobie. 

3.  Wersja systemu 
Oprogramowanie powinno być dostarczone w wersji rządowej 

(GOVERMENT). 

4.  Wsparcie 
Oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze wsparciem 

producenta na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 
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Załącznik nr  2 do SIWZ 
 

 

 

 
( pieczęć adresowa wykonawcy )                                                                                                                                            

 

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

OVIKa 280-1/20                                                                           ( miejscowość i data) 

         

OFERTA 

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa___________________________________________________________________ 

 

Siedziba ________________________________________________________________ 

 

Nr tel./faxu ______________________________________________________________ 

 

NIP___________________________REGON___________________________________ 

 

E-Mail __________________________________________________________________ 

 

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta 

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(*). Informacje takie zawarte są w następujących 

dokumentach: (*niepotrzebne skreślić) 

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

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert.  

Oświadczamy, że zaoferowany produkt spełnia wymogi techniczne określone w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest(*) małym/średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 

7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (*niepotrzebne skreślić) 
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Część nr 1 
 

Skaner wielkoformatowy 1 szt.  

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 1 na następujących warunkach: 

 

Całościowa wartość brutto zamówienia: …………………………………………………PLN 

(słownie):……………………………………………………………………………………… 

Termin realizacji: do …… grudnia 2020 r. (od 8 do 23 grudnia 2020 r.) 

Proponowany producent i model skanera wielkoformatowego (podać pełny kompletny kod 

produktu producenta – P/N): 

 

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

 

Czytelny podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:  

 

  

…………………….. ……………………… 

          Data      Pieczęć i podpis 

  

 

Część nr 2 
 

Monitory LCD 23,8” 10 szt.  

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 2 na następujących warunkach: 

 

Całościowa wartość brutto zamówienia: …………………………………………………PLN 

(słownie):……………………………………………………………………………………… 

Cena za 1 szt. monitora …………………………………………………… PLN brutto. 

Termin realizacji …… dni od zawarcia umowy (od 14 do 30 dni) 

Proponowany producent i model monitora LCD (podać pełny kompletny kod produktu 

producenta – P/N): 

 

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

 

Czytelny podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:  

  

…………………….. ……………………… 

          Data      Pieczęć i podpis 
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Część nr 3 

 
Dysk 4TB 36 szt. 
  

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 3 na następujących warunkach: 

 

Całościowa wartość brutto zamówienia: …………………………………………………PLN 

(słownie):……………………………………………………………………………………… 

Cena za 1 szt. dysku …………………………………………………… PLN brutto. 

Termin realizacji …… dni od zawarcia umowy (od 14 do 30 dni) 

 

Proponowany producent i model dysku (podać pełny kompletny kod produktu producenta – 

P/N): 

 

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

 

 

Czytelny podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:  

 

 

  

…………………….. ………………… 

            Data  Pieczęć i podpis 

 

Część nr 4 
 

Oprogramowanie backupowe.  

Ilość – 1 komplet (1 x oprogramowanie typu serwer, 1 x oprogramowanie typu agent I,  

1 x oprogramowanie typu agent II, 1 x oprogramowanie typu agent III). 

 

  

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego 

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie części 4 na następujących warunkach: 

 

Całościowa wartość brutto zamówienia: …………………………………………………PLN 

(słownie): ……………………………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji …… dni od zawarcia umowy (od 14 do 30 dni) 

 

Proponowany producent oprogramowania (podać nazwę producenta): 

………………………………………………………………………….. 
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Proponowany model oprogramowania typu serwer (podać pełny kompletny kod produktu 

producenta – P/N): 

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

Proponowany model oprogramowania typu agent I  (podać pełny kompletny kod produktu 

producenta – P/N): 

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

Proponowany model oprogramowania typu agent II  (podać pełny kompletny kod produktu 

producenta – P/N): 

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

Proponowany model oprogramowania typu agent III  (podać pełny kompletny kod produktu 

producenta – P/N): 

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

 

 

Czytelny podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy:  

 

 

 

 

  

…………………….. ………………………    

Data     Pieczęć i podpis 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy ) 

 

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 pn. Dostawa sprzętu komputerowego znak: 

OVIKa-280-3/20, prowadzonego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

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

Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i podpis osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

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

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

16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i podpis osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

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.  ……………………………………………………… 

Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i podpis osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW* 

/składany na wezwanie Zamawiającego/ 

 

Lp. Zamawiający Opis 

zamówienia 

Wartość brutto 

PLN 

Termin 

wykonania (od 

-do) 

1.      

2.      

 

W załączeniu dowody potwierdzające, że wszystkie ww. dostawy zostały wykonane należycie.  

 

 

 

..................................., dn. ….....................................  

 

 

 

 

              ……………………………………………. 

Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i podpis 

osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

*dotyczy tylko części 1 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UWAGA: niniejsze oświadczenie wraz z ewentualnymi załącznikami 

składa każdy Wykonawca 

w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej informacji, o których mowa 

w rozdziale V pkt 5 SIWZ, bez wezwania Zamawiającego 

 

 

 

 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

sprzętu komputerowego znak: OVIKa-280-3/20, prowadzonego przez Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Katowicach, oświadczam w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że 

Wykonawca: 

 

NALEŻY / NIE NALEŻY* 

 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 

 

Jednocześnie, w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

…………………,dn.……………           ……………………………………………. 

Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i podpis 

osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić   



OVIKa-280-3/20 

30 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta w dniu ......................... 2020 roku w Katowicach pomiędzy: 

 

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-145) przy ul. Józefowskiej 102, 

reprezentowanym przez: 

dra Andrzeja Sznajdera – Dyrektora Oddziału 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie w treści umowy Stronami, 

o następującej treści: 

 

 

§1. 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby IPN – KŚZpNP Oddział 

w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102 w Katowicach  …………………………. w zakresie 

części …….. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę sprzętu komputerowego znak: OVIKa 280-3/20, zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego, o którym mowa 

w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny 

określonej w § 4 niniejszej umowy. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie złożonej w postępowaniu na część ……., o którym mowa w § 1 umowy. 
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§3. 

TERMINY WYKONANIA 

1.  Dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie … dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy/ do dnia …… grudnia 2020 r.* 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez 

upełnomocnionych przedstawicieli Stron ostatniego protokołu odbioru przedmiotu umowy 

stwierdzającego należyte wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane są mu ograniczenia i warunki funkcjonowania 

przedsiębiorstw w związku z epidemią wirusa COVID-19 i okoliczności z tym związane nie 

będą uznane za siłę wyższą uzasadniającą przedłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy. 

 

§4. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie  w wysokości   …………………….………………………… PLN brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie 

koszty jakie zostaną przez niego poniesione w celu należytego wykonanie umowy, w tym także 

koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu umowy, ale możliwe do przewidzenia 

przed złożeniem oferty. 

§5. 

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI 

W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca 

usunie wady na własny koszt w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego faksem na numer: ……………. lub pocztą elektroniczną na adres: 

………………….. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia nowego sprzętu, spełniającego parametry wskazane w ofercie Wykonawcy.  

§6. 

PRZEKAZANIE  

1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu 

odbioru sporządzonego i podpisanego przez upełnomocnionych przedstawicieli Stron. Strony 

dopuszczają możliwość przekazania kodów licencyjnych do oprogramowania w formie 

elektronicznej. 

2. W protokole zostaną wskazane stwierdzone wady oraz termin na ich usunięcie. Wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 

  §7. 

ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy oraz wolny od 

wad.  

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
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2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją zgodnie ze specyfikacją techniczną sprzętu, 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca wyda łącznie z przedmiotem zamówienia 

dokumenty gwarancyjne. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 

odbioru całości albo ostatniej części sprzętu bez zastrzeżeń*. 

 

§8. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokół 

odbioru bez zastrzeżeń.  

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§9. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny 

z umową, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia dodatkowego 

terminu, 

b) nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że 

Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie; 

c) w razie niewykonania umowy w terminie określonym w  § 3 ust. 1 - bez wyznaczania 

terminu dodatkowego (art. 492 kodeksu cywilnego). 

2. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o ich wystąpieniu. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

4. W razie zaistnienia 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.  

 

§10. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

a) 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu 

umowy do siedziby Zamawiającego;  

                                                           
* Nie dotyczy oprogramowania komputerowego z cz. 4 
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b) 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności z przyczyn 

określonych w § 9 ust. 1 lit. a), b), c); 

c) 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady w okresie 

gwarancyjnym. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z umowy. 

4. W sytuacji, gdy przewidziana w umowie kara nie pokrywa rozmiarów szkody, każdej ze 

Stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§11. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wykonawca został poinformowany o przetwarzaniu swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem 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). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wykonawców 

określona została w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

 

§12. 

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:  

1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, 

niepowodujących zmiany przedmiotu zamówienia;  

2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu/oprogramowania w przypadku zakończenia 

produkcji lub braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt /oprogramowanie będzie 

posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/ typu sprzętu/ oprogramowania i nie 

spowoduje podwyższenia ceny.  

 

§13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów między Stronami są: 

a) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

b) ze strony Zamawiającego: Grzegorz Kostka (grzegorz.kostka@ipn.gov.pl) 

2. Adresy do doręczeń i korespondencji: 

a) Wykonawcy: ………………………………………..…………………………………… 

b) Zamawiającego: ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice 
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3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane 

były polubownie w drodze negocjacji. 

4. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust. 3 nie jest możliwe, Strony 

poddadzą się rozstrzygnięciu Sądu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

5.  Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść 

wierzytelności wynikającej z  niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                     WYKONAWCA:                                                                                   

 

 

 

Zatwierdzam projekt umowy pod względem finansowo – księgowym:………………………………… 

 

 

Zatwierdzam projekt umowy pod względem prawnym:………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 

………………………… 

PROTOKÓŁ ODBIORCZY 

 

W dniu dzisiejszym potwierdzono dokonanie odbioru wymienionego niżej przedmiotu 

umowy: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu umowy: Ilość 

  

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Dokumenty gwarancyjne*: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.* 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia*: 

 

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

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

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

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

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA  

 

 

*niepotrzebne skreślić               
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Załącznik nr 4 do umowy 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA WYKONAWCÓW 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w umowie przetwarzane będą w celu niezbędnym do zawarcia 

i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym do celów 

archiwizacyjnych. 

Podstawa prawna 

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit b, c i f 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  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne 

i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych osobowych 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres 

do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych: 

Pracownicy IPN-KŚZpNP oraz następujące podmioty przetwarzające dane: kurierzy, operatorzy pocztowi, 

sądy, organy władzy publicznej w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Zawarte w umowie dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 

10 lat od dnia jej zakończenia, przy czym jeśli przedmiotem umowy jest przeniesienie praw autorskich, to 

dane te są przechowywane wieczyście. 

Uprawnienia 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy 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. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl

