PN – 37/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
NIP: 635 18 05 347, REGON: 276257630
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.bip.mikolow.eu
działająca na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 26.06.2015 r. w imieniu swoim
i n/w jednostek samorządu terytorialnego:
1) Gminy Łaziska Górne z siedzibą w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1,
NIP: 635-183-40-18, REGON: 276257601
2) Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, Zwycięstwa 26 a,
NIP: 635-182-99-74, REGON: 276257759
3) Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, św. Wawrzyńca 21,
NIP: 635-18-34-596, REGON: 276257653
4) Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach, Dąbrowszczaków 133,
NIP: 635-183-22-90, REGON: 276257736
5. Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie, Żwirki i Wigury 4a
NIP: 635-15-75-953, REGON: 276284779
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwaną
dalej ustawą.
2.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Kod CPV:
48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego
Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972
oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do
zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową.
3.2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy rozszerzenia posiadanej przez
zamawiającego licencji na oprogramowanie antywirusowe o identyfikatorze
EAV – 53101972 w zakresie:
a) przedłużenia obowiązywania dotychczas posiadanej licencji dla 99
użytkowników komputerów stacjonarnych na okres 3 lat
b) zwiększenia liczby użytkowników dla 20 stacji serwerowych (maszyny
fizyczne i wirtualne)
3.2.1. Wraz z oprogramowaniem wykonawca dostarczy 1 konsolę do zdalnego
zarządzania kontrolą antywirusową dla stacji roboczych oraz serwerów
objętych licencją.
3.2.2. Licencja na oprogramowanie zostanie udzielona na okres 3 lat.
3.2.3. Zamawiający wymaga w okresie udzielenia licencji dostępu do
najnowszych wersji oprogramowania oraz codziennej aktualizacji bazy
sygnatur wirusów.
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3.2.4. Wersja programu oraz dokumentacja dostępna w języku polskim.
3.2.5. Instalację oprogramowania zamawiający wykona samodzielnie.
3.2.6. Zamawiający dopuszcza dostawę w wersji cyfrowej z możliwością
pobrania oprogramowania ze strony internetowej producenta.
3.3.Oprogramowanie jest przeznaczone dla:
a) 18 stacji serwerowych – dla serwerów rozmieszczonych w siedzibach: Gminy
Mikołów, Gminy Łaziska Górne, Gminy Wyry, Miasta Orzesze, Gminy
Ornontowice oraz Powiatu Mikołowskiego, zakupionych w ramach wspólnej
realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami
Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system
informacji o terenie (GIS)” w ramach PRSC Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiących (10
serwerów fizycznych oraz 8 serwerów wirtualnych)
b) 2 stacji serwerowych - stanowiących odrębną własność Gminy Mikołów
c) 99 komputerów stacjonarnych – dla poszczególnych Partnerów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ.
3.4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
3.6. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
4. Termin wykonania zamówienia:
Do 14 dni od daty zwarcia umowy.
Termin dostawy przedmiotu zamówienia jest kryterium oceny ofert.
5. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia wykonawców:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy ustawy;
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1.

Wraz z ofertą każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (Zał. Nr 2 część I). Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku zaistnienia podstaw do
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

wykluczenia wykonawcy wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
wykonawca wskazuje podstawę wykluczenia oraz opisuje podjęte środki
naprawcze (Zał. Nr 2 część I pkt 4).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom niebędącym podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca złożył oświadczenie dotyczące tych podwykonawców o
braku przesłanek do wykluczenia ich z postępowania i zamieścił informacje o
tych podwykonawcach w tym oświadczeniu (Zał. Nr 2 część II).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu (Zał. Nr 2 część
III).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia 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. z 2016 r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający
oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty i umowy, które muszą mieć formę pisemną oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla
których mają zastosowanie przepisy cyt. w pkt 6.7. rozporządzenia.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania
korespondencji.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję
elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny
adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na
adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj
potwierdzenia
przeczytania”
dla
wszystkich
wysyłanych
wiadomości.
Konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez
wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę.
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Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy
użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez
zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie.
Osoba upoważniona: Jadwiga Lisztwan.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazanymi w niniejszej SIWZ.
Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
7.2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać
się numerem postępowania określonym w SIWZ. (PN-37/2016)
8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą:
9.1. 30 dni od terminu składania ofert
9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta winna składać się z :
10.1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz). Oprócz podania ceny brutto za realizację
zamówienia wykonawca winien wskazać termin dostarczenia przedmiotu
zamówienia.
O ile wykonawca nie wskaże terminu wykonania zamówienia lub wskaże termin
dłuższy niż 14 dni od daty podpisania umowy to zamawiający uzna, że treść oferty
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę.
O ile wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom wskazuje:
- które części zamówienia będą realizowali podwykonawcy,
- firmy podwykonawców
10.2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek
do wykluczenia wymienionych w pkt 6 SIWZ
Oferta w formie pisemnej winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem
czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
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Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN – 37/2016 Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV53101972 oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do
zdalnego zarządzania kontrolą antywirusową.
Nie otwierać przed 21.09.2016 r. godz. 10:30”
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1. Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 21.09.2016 r. do godz. 10:00, w przypadku przesyłek
pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i
godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2016 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta
Mikołów, Rynek 16, pok. 34.
11.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca w formularzu oferty powinien wskazać cenę brutto oraz należny podatek
Vat za wykonanie całości zamówienia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ oraz dodatkowo
podać cenę brutto za oprogramowanie dla 18 stacji serwerowych, o którym mowa w pkt
3.3. a) SIWZ, cenę brutto za oprogramowanie dla 2 stacji serwerowych, o których mowa
w pkt 3.3.b) SIWZ i cenę brutto za oprogramowanie dla 99 komputerów stacjonarnych,
o którym mowa w pkt 3.3. c) SIWZ.
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Stawka podatku VAT: 23 %.
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 rodzaj
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz podając jej wartość
bez kwoty podatku.
O ile wykonawca takiej informacji w postaci oświadczenia nie załączy do oferty
zamawiający uzna, że nie złożono oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Kryteriami oceny ofert są:
16.1 Cena – 60 pkt
16.2 Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia – 40 pkt tj.
16.2.1. w terminie od 1 do 2 dni od daty zawarcia umowy 40 pkt
16.2.2 w terminie od 3 do 5 dni od daty zawarcia umowy 20 pkt
16.2.3. w terminie od 6 do 10 dni od daty zawarcia umowy 10 pkt
16.2.4. w terminie od 11 do 14 dni od daty zawarcia umowy 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu dostarczenia licencji lub wskaże termin dłuższy
niż 14 dni to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt za termin dostarczenia licencji = .............
punktów
wyjaśnienia:

CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za termin
dostarczenia licencji).
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert
zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy i informacja
ostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
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Wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a,
Warszawa, a kopię przekazuje Zamawiającemu.
Dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności
wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy.

18. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ........................................................................................................................
Adres

NIP: ……………….. REGON: ………………., Fax ............................., Tel. ……………….
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Kod CPV:
48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego
Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania
antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą
antywirusową
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto: ……………………….. zł
w tym należny podatek vat: ………………………………………… zł
za cenę ryczałtową
brutto: .................................................................................... zł
należny podatek VAT:

......................................................... zł

w tym:
za oprogramowanie dla 18 stacji serwerowych, o którym mowa w pkt 3.3. a) SIWZ,
…………………………. zł brutto
za oprogramowanie dla 2 stacje serwerowe, o których mowa w pkt 3.3.b) SIWZ
…………………………. zł brutto
za oprogramowanie dla 99 komputerów stacjonarnych, o którym mowa w pkt 3.3. c) SIWZ
…………………………. zł brutto
2. Deklaruję termin dostarczenia przedmiotu zamówienia, opisanegow pkt 3 siwz:
wskazać jednoznacznie jeden z terminów wymienionych poniżej

od 1 do 2 dni od daty zawarcia umowy
od 3 do 5 dni od daty zawarcia umowy
od 6 do 10 dni od daty zawarcia umowy
od 11 do 14 dni od daty zawarcia umowy
1

Jednocześnie informuję, że:
- przewiduję udział w realizacji zamówienia następujących podwykonawców:
……………………………………………………………………………………..……
- podwykonawcy będą realizowali nw częśći zamówienia:
…………………………………………………………………….……………………
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni.

…………………………………………………………..
Podspis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawców.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenia wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich konsorcjantów)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
PN-37/2016 Dostawa do siedziby zamawiającego rozszerzenia licencji EAV-53101972
oprogramowania antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego
zarządzania kontrolą antywirusową
prowadzonego przez Gminę Mikołów, z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, oświadczam, co następuje:

CZĘŚĆ I: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

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

3. 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:
…………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
(podpis wykonawcy)
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CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:
……………………………………………………………………..………………………………….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………
(podpis wykonawcy)

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i udostępniają zasoby
w zakresie:
……………………………………………………………………………………….…………...........................
……………………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………
(podpis wykonawcy)

2/2

UMOWA
z dnia …………………………
zawarta w Mikołowie, pomiędzy działającymi na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia
26.06.2015r. zarejestrowanej w rejestrze umów UM Mikołów pod nr 840/2015
1.

Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16,
NIP: 635 18 05 347, REGON: 276257630

2.

Gminą Łaziska Górne z siedzibą w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1,
NIP: 635-183-40-18, REGON: 276257601

3.

Gminą Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, Zwycięstwa 26 a,
NIP: 635-182-99-74, REGON: 276257759

4.

Miastem Orzesze z siedzibą w Orzeszu, św. Wawrzyńca 21,
NIP: 635-18-34-596, REGON: 276257653

5.

Gminą Wyry z siedzibą w Wyrach, Dąbrowszczaków 133,
NIP: 635-183-22-90, REGON: 276257736

6.

Powiatem Mikołowskim z siedzibą w Mikołowie, Żwirki i Wigury 4a
NIP: 635-15-75-953, REGON: 276284779

zwanymi dalej Partnerami w imieniu których działa Gmina Mikołów z siedzibą
w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowana przez:
………………………………………….
zwana dalej Zamawiającym
a
………………………………z siedzibą w ………….………………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………………………………………………,
NIP …………………. REGON: ……………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest zakup rozszerzenia licencji EAV-53101972 oprogramowania
antywirusowego dla stacji serwerowych wraz z konsolą do zdalnego zarządzania kontrolą
antywirusową.
2. Oprogramowanie jest przeznaczone dla:
a) 18 stacji serwerowych – dla serwerów rozmieszczonych w siedzibach: Gminy
Mikołów, Gminy Łaziska Górne, Gminy Wyry, Miasta Orzesze, Gminy Ornontowice
oraz Powiatu Mikołowskiego, zakupionych w ramach wspólnej realizacji projektu
„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego
i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w ramach
PRSC Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013 stanowiących (10 serwerów fizycznych oraz 8 serwerów wirtualnych)
b) 2 stacji serwerowych - stanowiących odrębną własność Gminy Mikołów
c) 99 komputerów stacjonarnych – dla poszczególnych Partnerów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

§ 2.
Termin realizacji umowy Strony ustalają na 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że posiada zasoby do wykonania przedmiotu
umowy określonego w § 1 umowy.
§ 3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………. zł brutto (słownie:
………………………………………) w tym VAT 23% w kwocie ……………….. zł w tym:
a) za przedmiot zamówienia w części określonej w §1 pkt 2a) kwotę
brutto
……………………………
b) za przedmiot zamówienia w części określonej w §1 pkt 2b)
kwotę brutto
………………………...
c) za przedmiot zamówienia w części określonej w §1 pkt 2c)
kwotę brutto
…………………………...
Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
Strony uznają przedmiot umowy za wykonany w dniu obustronnego podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Wykonawca dostarczy fakturę VAT za przedmiot zamówienia gdzie płatnikiem za realizację
zamówienia będzie Gmina Mikołów. Załącznik do faktury będzie zawierał listę uprawnionych
podmiotów z określoną ilością stanowisk.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po realizacji przedmiotu zamówienia,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
§ 4.
Wykonawca z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego udziela na dostarczone
oprogramowanie, będące przedmiotem umowy niewyłącznego i niepodlegającego
przeniesieniu prawa do pobierania, przechowywania, użytkowania, instalowania
oprogramowania na serwerach dla niżej wymienionych Partnerów:
a) Gminy Mikołów
- 4 licencje
b) Gminy Łaziska Górne
- 2 licencje
c) Gminy Wyry
- 2 licencje
d) Gminy Ornontowice
- 2 licencje
e) Miasta Orzesze
- 2 licencje
f) Powiatu Mikołowskiego
- 2 licencje
g) dla serwerów stanowiących współwłasność Partnerów - 6 licencji
h) dla stacji komputerowych poszczególnych Partnerów – łącznie 99 licencji.
Oprogramowanie i wszystkie związane z nim prawa, w tym miedzy innymi tytuły prawne
i prawa własności intelektualnej, stanowią własność Wykonawcy i jego licencjodawców.
Zamawiający nie będzie rozpowszechniać oprogramowania innym podmiotom z wyjątkiem
Partnerów określonych w pkt. 1.
Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z oprogramowania tylko w sposób zgodny ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w obrębie którego oprogramowanie będzie
używane, w tym miedzy innymi stosownymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów
o prawach autorskich i ochronie własności intelektualnej. W ramach udzielonej licencji
Zamawiający w szczególności ma prawo do używania oprogramowania w dowolnym czasie,
na posiadanym sprzęcie, wyłącznie na użytek i do obsługi własnych baz danych, polegającego
m.in. na:
a) instalowaniu oprogramowania na stanowiskach komputerowych,
b) używaniu oprogramowania, przez co rozumie się uruchamianie, wyświetlaniem
uzyskiwanie dostępu, drukowanie, wprowadzanie danych, dokonywanie eksportu danych i
publiczne ich odtwarzanie, wyświetlanie, itp.,
c) dowolnym dysponowaniu raportami i wydrukami generowanymi przez oprogramowanie,
zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

5. Wykonawca udziela powyższych licencji na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego.
6. Zamawiający wymaga w okresie udzielenia licencji dostępu do najnowszych wersji
oprogramowania oraz codziennej aktualizacji bazy sygnatur wirusów.
§ 5.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1 umowy
c) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3%
wartości brutto całości zamówienia określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
licząc od terminu określonego w § 2 ust.1.
2. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez
Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy wystawi na rzecz
Wykonawcy notę obciążeniową.
§ 6.
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

