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Rozdział I 
ZAMAWIAJĄCY 

I.1 Nazwa (firma), siedziba oraz adres pocztowy Zamawiającego: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 
  
I.2 Dane indentyfikacyjne oraz teleadresowe Zamawiającego: 
1) NIP: 951-00-54-672 
2) REGON: 010956038 
3) adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl 

 

Rozdział II 
DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest użyte pojęcie: 
1) KIO - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Odwoławczą;  
2) Kluczowy sprzęt (urządzenie) – należy przez to rozumieć objęty przedmiotem Umowy 

następujący sprzęt (urządzenia/nie) zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ): 

a) dla zamówienia podstawowego: 
 stacja robocza komputera stacjonarnego wraz z monitorem, 
 komputer przenośny poza myszką optyczną przewodową i klawiaturą przewodową, 
 stacja robocza stacji graficznej wraz z monitorem 

b) dla zamówienia objętego prawem opcji: 
 stacja robocza komputera stacjonarnego wraz z monitorem, 
 komputer przenośny poza myszką optyczną przewodową i klawiaturą przewodową, 
 stacja robocza stacji graficznej wraz z monitorem 

3) OPZ (OPZ) – należy przez to rozumieć Opis przedmiotu Zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 
do SIWZ; 

4) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 
ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może 
być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

5) SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;  
6) Dostawa – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy (urządzeń) na podstawie umowy 

sprzedaży z prawem opcji. 
7) Umowa - należy przez to rozumieć umowę, która zostanie zawarta w wyniku przedmiotowego 

zamówienia publicznego; 
8) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są  dostawy , stanowiące część zamówienia, zawartą 
między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą);  

9) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);  

10) Wada – należy przez to rozumieć wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego oraz wszelkie usterki lub braki, wynikające z niewykonania przedmiotu zamówienia 
lub jego części albo wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części w sposób nienależyty lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem, Opisem Przedmiotu Zamówienia i innymi dokumentami 
Umowy, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej; 

http://www.wilanow-palac.pl/
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11) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;  

12) Zamawiający -  należy przez to rozumieć Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. 
Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa,  

Jeżeli inne terminy (pojęcia) użyte w SIWZ posiadają definicje ustawowe lub są używane w 
ustawie w określonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej SIWZ należy rozumieć je w taki 
sposób jaki wynika z tych ustaw, chyba że z niniejszej SIWZ wynika inaczej. 

Rozdział III 
INFORMACJE OGÓLNE 

III.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. równowartości 214 000,00 
euro. 

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 
91c ustawy PZP. 

4) Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w 
art. 24 aa ustawy PZP. 

III.2 Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

III.3 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7   

ustawy PZP (zamówienia na podobne dostawy). 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy PZP. 

III.4 Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców, o ile są mu na tym etapie znane. Brak wskazania części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom będzie rozumiany przez Zamawiającego jako 
zamiar  Wykonawcy na wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 

III.5 Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) Zamawiający oświadcza, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j. Dz. U.  z 2019  r.  poz. 1010 ze zm.): 

a) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

b) w odniesieniu do informacji zawartych w wyjaśnieniach i uzupełnieniach oświadczeń lub 
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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oraz w wyjaśnieniach treści oferty  i wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, nie 
później niż w terminie ich przekazania Zamawiającemu zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, zawartych w ofertach informacji obejmujących: nazwę 
(firmę) oraz adres Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu 
wykonania zamówienia oraz warunków płatności.  

3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacja ta będzie udostępniana 
na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy PZP oraz postanowień niniejszej SIWZ.  

III.6 Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 

III.7 Informacje odnośnie pobierania OPZ. 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w 
www.wilanow-palac.pl w postaci Załącznika nr 1 do SIWZ, stanowiącego integralną część niniejszej 
SIWZ.  
 

Rozdział IV 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

IV.1 Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 
 
30213000-5 Komputery osobiste  
30214000-2 Stacje robocze 
30231300-0 Monitory ekranowe 
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 

IV.2 Określenie przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, 
komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz 
dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r..  

2) Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego 

prawem opcji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 3 do Umowy. 

3) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy 

nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

4) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w trakcie realizacji Umowy do 

dnia 30.06.2020 r.  

5) Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego: od dnia podpisania 

umowy do dnia wynikającego z pisemnego oświadczenia (Zlecenia) Zamawiającego o żądaniu 

wykonania zamówienia kwalifikowanego jako zamówienie podstawowe, jednak nie dłużej niż do 

dnia 31.03.2020 r. 

6) Terminy wykonania Przedmiotu umowy dla zamówienia objętego prawem opcji: terminy 

rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą każdorazowo 

http://www.wilanow-palac.pl/
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wskazywane w treści przekazywanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia (Zlecenia) 

Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego jako prawo opcji. Termin 

skorzystania z prawa opcji do 30 czerwca 2020 r. 

7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ. 
8) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 

UWAGA: 
Producent musi udostępniać karty katalogowe na ogólnodostępnej stronie i Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość weryfikacji oferowanych parametrów na podstawie wyżej wymienionych kart 
A. Potencjalnie wskazane  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę są 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i 
parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, 
które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

B. Wszystkie potencjalne ewentualnie wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych należy rozpatrywać łącznie z wyrazem 
„lub równoważny”. 

C. Wszystkie potencjalne ewentualnie wskazane  znaki towarowe, materiałowe, patenty lub 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę należy traktować jako przykładowe i należy rozpatrywać je 
łącznie z wyrazem „lub równoważny”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty 
potwierdzające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w 
rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie. 
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności gwarantować realizację dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
zapewniać uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przez 
Zamawiającego. 

D. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty 
dokumenty potwierdzające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych, 
zawartych w rozwiązaniach równoważnych, zaoferowanych w złożonej ofercie. Jednocześnie, 
wykonawca musi udowodnić, iż produkt jest kompatybilny z istniejącą już infrastrukturą sieciową 
Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację zamówienia zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia oraz zapewniać uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych. 

E. Nie złożenie przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających zgodność cech 
technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych i 
kompatybilność będzie rozumiane jako ujęcie w ofercie (skalkulowanie w cenie oferty) 
materiałów i urządzeń niezgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia, tym samym oferta będzie 
podlegała odrzuceniu. 

IV.3    Inne zobowiązania Wykonawcy 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

2) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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3) Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, stosownie do  art. 29 ust. 3a ustawy PZP, gdyż wykonanie tych 
czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1040 ze zm.). 

IV.4    Termin, odbiory, płatności:  

1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego: od dnia podpisania 
umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) do dnia wynikającego z pisemnego oświadczenia (Zlecenia) 
Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego jako zamówienie 
podstawowe (zgodnie z ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy), jednak nie dłużej niż 
do dnia 31.03.2020 r. 

2) Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia objętego prawem opcji: terminy 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą każdorazowo 
wskazywane w treści przekazywanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia (Zlecenia) 
Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego jako prawo opcji (zgodnie z 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy). Termin skorzystania z prawa opcji: do 
30.06.2020 r. 

3) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w terminach określonych w Umowie 
(załącznik nr 5 do SIWZ), Zleceniu ( o którym mowa wyżej), a obowiązki dla których nie ustalono 
terminu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i 
nie powodujących opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

2. Odbiory i sposób płatności zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Rozdział V  
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

Dodatkowo ponad przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (przesłanki 
obligatoryjne) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
1) na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna), tj. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna), który naruszył obowiązki 
dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Rozdział VI 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt. 12-23 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna); 
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1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: 

a) co najmniej dwie dostawy (umowy) komputerów stacjonarnych o łącznej wartości co 

najmniej 100 000,00* zł brutto, 

b) co najmniej dwie dostawy (umowy) komputerów przenośnych o łącznej wartości co 

najmniej 40 000,00* zł brutto, 

*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu w walutach 
innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

W przypadku składania wspólnej oferty  warunki określone w pkt  1.2.3 uznaje się za 
spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP w zw. z 
art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania 
wynikało:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

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

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
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tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 
8 ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
ust. 4. 

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów wg wzoru 
stanowiącego Załącznik 3a i Załącznik 3b do SIWZ. 

10. Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 – SIWZ, na zasadach 
określonych w Rozdziale VII SIWZ.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 

Rozdział VII 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

VII. 1. Oświadczenia 

W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą: 

1.1. Oświadczenie dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 
stanowiące załącznik nr 3a do SIWZ, 

1.2. Oświadczenie dotyczące PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA-stanowiące 
załącznik nr 3b do SIWZ  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

VII. 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania. 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 

2.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  



 

 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.1.JM.2020 

Strona 11 z 26 

 

2.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;  

2.3. 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 PZP; z 
zastrzeżeniem punktu 4  Rozdziału VII SIWZ. 

2.4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2019 r. poz.1170 z późn. zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 3d do SIWZ; 

2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane 
dokumenty  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP – stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ 

2.7. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.6., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 PZP, tj. informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

VII.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących, 
zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i 
dokumentów: 

3.1. wykaz dostaw (umów)  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
(umowy) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
(umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy -  o treści określonej w 
załączniku nr 4 do SIWZ 

VII. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów.  

1) 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 dokumentów określonych w pkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VII pkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1. 
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3) Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,  jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).  

5) Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje dokonanie w 
pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

VII. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.  

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII. 2.1, 2.2., 2.3, przedkłada: dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były 
wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w pkt a i b. 

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. 

VII. 6. Forma dokumentów. 

1) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale.  
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  
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4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa odpowiednio w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 
z późn. zm.), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

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

Rozdział VIII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

VIII.1 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  

oświadczeń lub dokumentów. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 
polskim.  

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oraz oświadczeń i 
dokumentów dla których wymagana  jest forma pisemna. 

3) Dane do korespondencji zostały wskazane w pkt VIII.3 i VIII.4. 
4) Zamawiający prosi o zaznaczenie, iż /pismo/e-mail dotyczy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawy pn.: Dostawa fabrycznie nowych: zestawów 
komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń 
peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej 
niż 01.01.2019 r. Znak sprawy: KF.AZ.2401.1.JM.2020. 

5) Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

VIII.2 Wyjaśnienie SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

a) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2  
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. 

b) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której 
jest udostępniona SIWZ.  

2) Zamawiający zastrzega, że może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o 
terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia 
się na stronie internetowej. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
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VIII.3 Adres dla korespondencji. 

1) Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:  
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

lub na e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl 
2) Pisma dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy składać na adres 

Zamawiającego w godzinach: 8:00 – 16:00 
3) Pisma przesyłane poprzez operatora pocztowego należy wysyłać na adres pocztowy siedziby 

Zamawiającego.  
4) Przy złożeniu pisma drogą pocztową decyduje data i godzina dostarczenia pisma na ww. adres 

Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 
5) Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku błędnego zaadresowania przesyłki (pocztą, 

pocztą kurierską itp.) konsekwencje ponosi wyłącznie Wykonawca (dot. także 
przypadków składania uzupełnień). 

VIII.4 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Jarosław Malczyk, Specjalista ds. zamówień publicznych, 
e-mail: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl  
 

Rozdział IX 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

IX.1 Wysokość wadium 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 
2 700,00  złotych (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 

IX.2 Termin wniesienia wadium 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

IX.3 Forma wadium 

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa  
w art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.: 

a)  pieniądzu,  
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych,  
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 
2018 r. poz. 110). 

2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku 
bankowego Zamawiającego:  55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 

z dopiskiem: Wadium – Numer postępowania: KF.AZ.2401.1.JM.2020 
3) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest złożenie  

w oryginale jednego lub kilku dokumentów wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy PZP. 
Oryginał dokumentu (lub oryginały dokumentów) należy załączyć do oferty w osobnej kopercie. 
Do każdego dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć 
tłumaczenie na język polski.  

4) Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:  

mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
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a) w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 

b) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadium (gwarancji 
lub poręczenia). Dokument ten należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy 
dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą. 

IX.4 Wymogi dotyczące treści wadium  

1) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji powinno wynikać jednoznacznie i w 
sposób nie budzący wątpliwości, gwarantowanie nieodwołalnie oraz bezwarunkowo wypłaty 
należności z tytułu wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania pierwszego żądania.  

2) Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą poczynając od daty upływu terminu 
składania ofert. 

3) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 
określonych przepisami prawa): 

a) nazwę i adres Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława 
Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. 

b) numer postępowania, 
c) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt X.1. 

IX.5 Skutki nie wniesienia wadium 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy. 

IX.6 Zwrot wadium 

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.  

2) Zamawiający zwróci Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium 
niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę  
przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego (związane bezpośrednio z przechowywaniem przedmiotowej 
kwoty na rachunku) oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że oprocentowanie ww. rachunku jest 
określane na podstawie dziennej stawki oprocentowania ustalanej przez bank. 

IX.7 Zatrzymanie wadium 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 
c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  
 

Rozdział X 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

X.1 Określenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

X.2 Bieg terminu związania ofertą 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (w tej samej 
chwili), co powoduje, iż nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania art. 111 § 2 kodeksu cywilnego, 
zgodnie z którym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie 
uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 

X.3 Przedłużenie terminu związania ofertą. 

1) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO. 
 

Rozdział XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

XI.1 Wymogi ogólne. Treść oferty.  

1) Oferta pod rygorem jej odrzucenia nie może być niezgodna z ustawą.  
2) Treść oferty pod rygorem jej odrzucenia musi odpowiadać treści SIWZ z zastrzeżeniem  

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 
3) Złożenie oferty, pod rygorem jej odrzucenia nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
4) Oferta pod rygorem jej odrzucenia nie może zawierać rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku  

do przedmiotu zamówienia. 
5) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty 

lub przedłożenie oferty zawierającej warianty alternatywne będzie skutkowało odrzuceniem 
wszystkich ofert Wykonawcy.  

6) Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
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7) Oferta musi być podpisana, przy czym za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony  
(w sposób umożliwiający identyfikację) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 
Wykonawcy. 

8) Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane 
własnoręcznie przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 

XI.2 Forma oferty. 

1) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem A. 
2) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej 

nieprzezroczystej paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: oferta w 
przetargu nieograniczonym na dostawy pod nazwą:  

„Dostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów 
przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, 

wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.” Znak sprawy: KF.AZ.2401.1.JM.2020 
i wpisanie adresata: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 
Zamówienia Publiczne 

Budynek Kordegardy I p. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 24 stycznia 2020 r. godz. 11:30 

3) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z póź. zm.) powinny być 
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 8 ust. 
3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być 
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie 
umieszczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w oddzielnej kopercie 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich 
zawartych np. podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie.  

4) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami 
poczynając od liczby „1” oraz połączone w sposób trwały. 

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert  
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

6) Wszelkie skreślenia lub/i poprawki w treści oferty winny być dokonane w sposób czytelny  
i parafowane przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) do podpisania oferty.  

XI.3 Zawartość oferty. 

Oferta musi: 
1) być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 
lub innym dokumentem) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo;  

2) zawierać wypełniony Formularz oferty wraz  załącznikiem A do formularza, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia wymienione w Rozdziale VII SIWZ. 
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3) Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis 
tego pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika 
oraz oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do 
SIWZ.  

4) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka służbowa /zalecane/ i podpis) zgodnie z 
postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 
lub innym dokumentem) lub przez pełnomocnika . Dokumenty wystawione przez inne niż 
Wykonawca podmioty winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. osobę(-y) umocowaną(-e) do reprezentowania 
Wykonawcy w tym zakresie, z zastrzeżeniem pkt 5).  

5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą.  
Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6) Oryginał pisemnego zobowiązania, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych 
podmiotów - zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.  

 

Rozdział XII 
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

XII.1 Zasady ogólne 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione 

jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w Rozdziale VII.1 i VII.2 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

XII.2 Pełnomocnik 

W przypadku, o którym mowa w pkt XII.1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub 
notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.  
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

XII.3 Wybór oferty i odpowiedzialność Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

1) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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XII.4 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi 
być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt XII.2. SIWZ lub przez wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu 
oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

3) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt XII.2. SIWZ lub 
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 
wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt XII.2. SIWZ lub przez 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te 
podmioty. 

Rozdział XIII 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XIII.1 Miejsce składania ofert  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Zamówienia Publiczne 
Budynek Kordegardy I p. 

XIII.2 Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa dnia 24 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 

 W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina 
dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

XIII.3 Otwarcie ofert.  

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Budynek Kordegardy – sala konferencyjna I p. 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 

każdego Wykonawcy, cenę oferty, a także, zawarte w ofertach informacje podlegające ocenie. 

XIII.4 Zmiana i wycofanie oferty. 

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w 
sposób i formie przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta 
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zewnętrzna zawierająca powiadomienie będzie, w przypadku zmiany zawierała dodatkowe 
oznaczenie „ZMIANA”, a w przypadku wycofania – dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.  

 

Rozdział XIV 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

XIV.1 Charakter ceny. 

1) Łączna cena oferty brutto jest ceną ryczałtową.  
2) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym 

wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem A i wzorze umowy 
stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i 
pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości 
przedmiotu zamówienia  w podziale na zamówienie podstawowe i zamówienie objęte 
prawem opcji, w szczególności: koszt personelu, urządzeń, maszyn, sprzętu,  koszty 
administracyjne i biurowe, koszty dojazdów,, ubezpieczenie oraz podatek od towarów i usług 
(nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). 

3) Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego 
Wykonawca w określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie koszty i opłaty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do 
oceny i zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

XIV.2 Sposób podania ceny 

1) Cena oferty winna być podana (wpisana) w sposób wskazany w Formularzu oferty, którego 
wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem A. 

2) Cena oferty nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać z 
przeprowadzonego rachunku kosztów. 

3) W Formularzu oferty należy podać łączną cenę: netto, brutto i kwoty VAT za wykonanie 
zamówienia w podziale na cenę za zamówienie podstawowe i cenę za  zamówienie objęte 
prawem opcji. 

4) Kwoty w formularzu oferty winny być podane z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc 
po przecinku. 

5) Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty powinna być 
wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a słownym, pierwszeństwo ma zapis słowny.  

6) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  
o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

7) Cena oferty z Załącznika nr 2 wraz z załącznikiem A powinna obejmować wszystkie koszty i 
wszelkie składniki cenotwórcze , niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

8) Zamawiający informuje, że 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 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

9) Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu  składania oferty. 
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Rozdział XV 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

XV.1 Określenie kryteriów i ich wagi. 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 
znaczeniu: 

a) Łączna cena brutto za realizację zamówienia - „CENA-C”  -  60 % = 60 pkt, 
b) Termin gwarancji na kluczowy sprzęt (urządzenia) - „GWARANCJA–G” - 40 % = 40 pkt 

XV.2 Sposób oceny ofert. 

1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C”:    

C  x  60% 

1.1. Za łączną cenę brutto za realizację zamówienia należy rozumieć sumę ceny brutto za 
zamówienie podstawowe i ceny brutto za zamówienie objęte prawem opcji. 

1.2. Sposób obliczenia   C: 
 
                        najniższa cena ofertowa brutto 

C =  -------------------------------------------- x 60 
           cena oferty badanej  

1.3. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza 
oferty (załącznik nr 2 do SIWZ)  którego integralną część stanowi załącznika A do 
przedmiotowego formularza (ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE DLA URZĄDZEŃ) 

1.1. Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

1.2. Zamawiający prosi o należytą staranność w zakresie przygotowania  i złożenia wraz z ofertą 
ZESTAWIENIA ILOŚCIOWEGO DLA URZĄDZEŃ (załącznik A do Formularza oferty).  

2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Termin gwarancji na kluczowy 
sprzęt (urządzenia) - „GWARANCJA-G”: 

G x 40% 

2.1. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „GWARANCJA-G”  na podstawie 
wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ wraz z 
załącznikiem A)  terminu gwarancji na kluczowy sprzęt (urządzenia) określonego w 
miesiącach. 

2.2. Za kluczowy sprzęt (urządzenia) należy rozumieć objęty przedmiotem zamówienia (zarówno 
dla zamówienia podstawowego jak również zamówienia objętego prawem opcji)  następujący 
sprzęt (urządzenie) - zawarty w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 

a) stacja robocza komputera stacjonarnego wraz z monitorem, 
b) komputer przenośny poza myszką optyczną przewodową i klawiaturą przewodową, 
c) stacja robocza stacji graficznej wraz z monitorem 

2.3. Oferta w której Wykonawca wskaże najdłuższy (maksymalny) termin gwarancji na kluczowy 
sprzęt (urządzenia) otrzyma  40  pkt, każda następna oferta otrzyma następującą ilość  punktów 
wynikającą    ze  wzoru: 

               termin gwarancji w badanej ofercie 
 G =    ------------------------------------------------------  x 40 pkt 
                   termin gwarancji maksymalny 
 



 

 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.1.JM.2020 

Strona 22 z 26 

 

2.4. Uwaga! 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia  na okres nie krótszy niż 
12 miesięcy (termin minimalny) i nie dłuższy niż 36 miesięcy (termin maksymalny), od daty 
podpisania przez Strony  Protokołu odbioru końcowego w ramach zamówienia podstawowego 
lub/i prawa opcji  lub Protokołu usunięcia wad zamówienia podstawowego lub/i prawa opcji na 
zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny 

2.5. Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wartości w kryterium „GWARANCJA-G”, będzie 
powodować, iż Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje termin gwarancji równy 12 
miesiącom.   

2.6. Wykonawca w kryterium „GWARANCJA (G)” może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

XX = C + G, 

gdzie: 

XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie. 

4. Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę 
punktów będącą sumą punktów przyznanych odpowiednio w ramach ww. kryteriów oceny ofert. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

XV.3 Wyjaśnienia dotyczące treści ofert 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

XV.4 Omyłki w ofertach 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Rozdział XVI  
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

XVI.1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 92 pkt 1 ustawy 
Pzp, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

XVI.2 Uchylanie się od zawarcia umowy 

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć nie wniesienie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w 
rozdziale XVI.3 SIWZ (Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy) lub dwukrotne 
niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 

XVI.3 Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy. 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca:  
1) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach 

VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ordynacji podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U.2019.900 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. Prawo przedsiębiorców - Dz.U.2019.1292 z późn. zm./ (jeśli dotyczy) 

2) jest obowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w XVII.3.1) 
b) – e). Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed 
wyznaczonym terminem zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt zabezpieczenia, wymaga 
akceptacji Zamawiającego, 

3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę 
konsorcjum lub umowę spółki, 

XVI.4 Zawarcie umowy.  

1. Umowa zawarta będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym 
ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, termin i 
miejsce podpisania umowy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, winny posiadać ze sobą dokumenty 
tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do złożonej oferty.  

Rozdział XVII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

XVII.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, 
w wysokości  10%  ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

XVII.2 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający zwróci  Wykonawcy 70% wartości wniesionego przez niego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 
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2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Okres rękojmi Wykonawcy jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna bieg licząc od wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (Protokołu odbioru 
końcowego). ). 

XVII.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego umowy przed 
podpisaniem umowy, które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego o numerze: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: 
Zabezpieczenie – nr postępowania: KF.AZ.2401.1.JM.2020  

4) Zamawiający nie przewiduje tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane dostawy. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin 
zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. 

5) Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego, 
ważnego dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

6) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), 
powinno ono obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia (w tym 
udzielony okres gwarancji i rękojmi za wady) oraz 15-dniowy okres przewidziany na zwrot 
zabezpieczenia oraz umożliwiać zwrot części zabezpieczenia. 

7) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, 
płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i wystawioną zgodnie z polskim prawem. 
W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające 
roszczenie. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej 
treści. 

8) Gwarancja może być wystawiona wyłącznie przez banki lub zakłady ubezpieczeń 
nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) albo przez odziały zagranicznych 
instytucji kredytowych z listy KNF. 

9) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 
określonych przepisami prawa): 
a) nazwę Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, 
b) oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 
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Rozdział XVIII 
WZÓR UMOWY.  
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY 

XVIII.1 Wzór Umowy 

Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

XVIII.2 Możliwość zmiany Umowy 

Warunki zmiany Umowy zawiera wzór Umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

Rozdział XIX 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

XIX.1 Informacje ogólne 

1) Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP. 

2) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale 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 niniejszej ustawy. 

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy PZP. 

XIX.2 Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego.   
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) 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. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4) 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. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
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w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy 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) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert.  

 

Rozdział XX 
INNE ISTOTNE INFORMACJE 

XX.1 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej 
(PLN).  

XX.2  Koszty udziału w postępowaniu. 

Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 
 

Rozdział XXI 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty wraz z załącznikiem A 

3) Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d – Wzory oświadczeń. 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw (umów). 

5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO. 

7) Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie w zakresie obowiązku podatkowego. 

8) Załącznik nr 8 do SIWZ –Wzór pisemnego zobowiązania, jeżeli Wykonawca będzie polegał na 
zdolnościach innych podmiotów - zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 


