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CZĘŚĆ I SIWZ:  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1.1 Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych 

1.2. Telefon: 74/ 66 70 950 

1.3. Email: sekretariat@wok.walbrzych.pl 

1.4.  Strona internetowa: www.wok.walbrzych.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi 

zmianami) zwaną w dalszej części SIWZ „Ustawą”. 

2.2. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie jak dla dostaw poniżej progu 

wynikającego z przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 8 Ustawy. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z 

instalacją. 

3.2. Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych  warunków 

zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

3.3. Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój 

elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

4. Opis części zamówienia 

4.1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

CZĘŚĆ I- Dostawa sprzętu sprzedażowego i komputerowego 

CZĘŚĆ II- Dostawa oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją 

4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

5.1   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej oraz aukcji elektronicznej 

6.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia 

7.1.  Termin wykonania zamówienia:  

- dla części I- do 07.07.2017r. 

- dla części II- do 31.07.2017r. 
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8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

8.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu  

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000,00 zł. 

(dla części I) oraz 30.000,00 zł. (dla części II) 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

DLA CZĘŚCI I: 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy sprzętu 

sprzedażowego lub komputerowego na kwotę nie mniejszą jak 50 000,00 zł. każda 

 

DLA CZĘŚCI II: 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy oprogramowania 

sprzedażowego wraz z instalacją na kwotę nie mniejszą jak 40 000,00 zł. 

 

8.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 8. 1.2 

lit. b i c niniejszej SIWZ 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. 

 

8.4  Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 8.3 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach  innych podmiotów udowodni 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.  

2) 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 zbada, czy 
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nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 i ust. 5.  

8.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

8.A. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 

2016 r. poz. 615) 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 

 

2) 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, 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. 

 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

9.1  Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w rozdz. 9.1 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.  

 

9.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 9.1 niniejszej SIWZ oraz przedkłada wraz z ofertą pisemne 
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zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 

 

9.3 Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

9.1 niniejszej SIWZ. 

 

9.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

 

9.6  Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów:  

 

9.6.1 Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną 

przez zamawiającego. 

b. wykazu dostaw 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 zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; (wzór zał. 3a/3b) 

 

9.6.2 Potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

a).  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

b). 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 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c). 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; 

d). 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; 

 
9.7. 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).  

 

9.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 9. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

9.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.2: 

 

9.11.1. pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21  

9.11.2. pkt b-c – składa 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 po-rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw-nami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.11.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.11.2 lit. b-

c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
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9.13. 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 pkt. 9.11, 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 za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt. 9.12 stosuje się. 

9.14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt. 9.6.2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 9.11.1, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.12 zdanie 

pierwsze stosuje się. 

 

10. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów.  

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy 

dla których dopuszczalna jest forma pisemna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@wok.walbrzych.pl 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 

SIWZ.  
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8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. 10 pt. 7 niniejszej SIWZ.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

10. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

11.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- Rafał Ślipek, tel. 74 640 99 15  

Osoby te dostępne są bezpośrednio w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

9.00 do 19.00 

11.2 Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale 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. 

 

12. Wymagania dotyczące wadium 

12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

13. Termin związania ofertą 

13.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
13.2. 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.  
13.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium.  
13.4. 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.  
 
14. Opis sposobu przygotowania ofert 

14.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, 

łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu 

dostawy, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ 

i istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;  

2) oświadczenia wymienione w rozdziale 9 pkt. 9.1- 9.3 niniejszej SIWZ; (wzór: Załącznik nr 2) 
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3) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy  niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 

14.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

14.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

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

14.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę.  

14.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

14.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

14.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

14.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

14.10 Oferta złożona na dwie części może być złożona w jednej kopercie.  

14.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób:  

 
- Nazwa i adres Wykonawcy,  

- Nazwa i adres Zamawiającego: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 

Wałbrzych 

- Oferta złożona w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz 

z instalacją” 

- CZĘŚĆ NR………………………. 

- Numer postępowania: 2/2017 

- Nie otwierać przed 12.05.2017r. godz. 11:15. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
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będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.  

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed terminem 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.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania.  

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 

wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 10  niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 

PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, 

po terminie otwarcia ofert.  

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1. Miejsce oraz termin składania ofert 

15.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, ul. Wysockiego 29, 

58- 304 Wałbrzych w sekretariacie (II piętro) lub listownie na adres Zamawiającego.   Termin 

składania ofert upływa 12.05.2017r. o godz. 11:00. 

15.1.2.Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym, w pkt 15.1.1. terminie, będą 

niezwłocznie zwracane. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 

15.1.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r. o godzinie 11:15, w siedzibie Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych (sekretariat) 
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16. Opis sposobu obliczenia ceny 

16.1.Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w Części II. Formularz oferty, pkt 4.1 i 4.2. Podana 

cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Musi 

ona uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszystkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami umowy realizacji przedmiotu zamówienia.  

16.2 Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

 
17. Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

stronami. 

17.1.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 

prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena oferty (brutto) -    znaczenie 60 % 

termin dostawy -    znaczenie 40% 

 

18.2 Oferty w zakresie kryterium „cena” (Kc) będą oceniane w odniesieniu do oferty zawierającej 

najniższą cenę. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom 

zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 

badanejofertycena

najnizszacena
Kc    x  60 

 

18.3. Oferty w zakresie kryterium „termin dostawy” (Ktd) będą oceniane według poniższej 

zasady. Punkty przyznawane będą w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu 

dostawy sprzętu i/lub oprogramowania wraz z instalacją. Jeżeli Wykonawca zaproponuje 

wcześniejszy termin dostawy otrzyma większa ilość punktów. Wykonawca może zaproponować: 

 

DLA CZĘŚCI I Wykonawca może zaproponować poniższy termin dostawy sprzętu: 

-do 07.07.2017r.- przyznaje się 0 pkt. 

-do 30.06.2017r.- przyznaje się 40 pkt. 

    

DLA CZĘŚCI II Wykonawca może zaproponować poniższy termin dostawy oprogramowania i 

instalacji: 

- do 31.07.2017r.- przyznaje się 0 pkt. 

- do 24.07.2017r.- przyznaje się 40 pkt. 

  

Zamawiający informuje, że zaproponowanie krótszego terminu dostawy nie będzie skutkowało 

większą ilością punktów w danym kryterium. Ponadto Zamawiający informuje, że ostateczne 

terminy dostawy dla części I to 07.07.2017r. i dla części II to 31.07.2017r. 
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Ocena ofert dla każdej z części będzie się odbywała wg następującej zasady:  

K= Kc + Ktd 

 

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

18.4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostaną złożone oferty o tych samych kryteriach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

wcześniej w złożonych ofertach. 

18.6  Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

19.1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie  

i miejscu zawarcia umowy. 

19.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny okazać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

19.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a 

ustawy. 

 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

20.1. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wyłonionego do wykonania niniejszego 

zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

21.1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 

179 – 198g ustawy. 

21.2. Odwołanie 

21.2.1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postepowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

21.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a także zawierać zwięzłe przytoczenie 
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zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

21.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

21.2.4. 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. 

21.2.5. 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. 

21.2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

21.2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.2.5. i 21.2.6. wnosi się w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia.  

21.2.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

21.2.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

21.2.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

21.2.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

21.2.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

21.2.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
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rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 

Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 

niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

21.2.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie Zamawiającego. 

21.3. Skarga do sądu 

21.3.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

21.3.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. 

21.3.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

21.3.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21.4. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

Ustawy. 

 

22. Pozostałe informacje 

22.1.    Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 

22.1.1 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

22.1.2. Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg poniższych 

zasad: 

a) należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z 

podaniem terminu, 

b) po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia danych. 

Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do wnoszenia 

przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie zapisów specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

22.2 Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 

22.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt. 

22.2.2.  W przypadku, gdy zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

22.2.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty) - niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

22.3 Wybór Wykonawcy: 
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wszystkich 

wykonawców o:  

a) 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,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) 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,  

d) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

22.3.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w niniejszym 

postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

22.4  Zmiana postanowień zawartej umowy: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  
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Zał. 1 do SIWZ 

CZĘŚĆ II SIWZ:  FORMULARZ OFERTY 

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją” 

2. Zamawiający: 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych 

3. Oferta złożona przez (nazwa i adres Wykonawcy): 

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

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

Telefon/ Fax: …………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………..……… 

NIP: ……………………………………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………………………….. 

Tel:........................................... 

Fax:……………………………………… 

Email:……………………………………………… 

 

3.1. …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

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

Nazwa i adres partnera podmiotów występujących wspólnie 

 

WYKONAWCA WYPEŁNIA JEDYNIE TE INFORMACJE, KTÓRE DOTYCZĄ CZĘŚCI,  
NA KTÓRĄ SKŁADA OFERTĘ 

 

4. Kryterium 1: Cena oferty: 

DLA CZĘŚCI I: 

4.1 Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Części IV SIWZ (Przedmiot zamówienia): 

Za cenę brutto:.................................................................zł. 

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

tj. netto: ............................................... zł.  + …………% podatku Vat 

Cena ofertowa ustalona została w oparciu o poniższą kalkulację cenową: 

Przedmiot zamówienia Cena netto (PLN) VAT (PLN) Cena brutto (PLN) 

SPRZĘT SPRZEDAŻOWY    

a). ZAKUP SERWERA NA OPROGRAMOWANIE 
SPRZEDAŻOWE /1SZT/ 

 
  

b). ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO 
STANOWISK KASOWYCH: 

 
  

Komputer /3 szt/ 
 
 

  

Drukarka biletów /3 szt/ 
 
 

  

Drukarka fiskalna /3szt/ 
 
 

  

Czytnik kodów kreskowych /3 szt/ 
 
 

  

Szuflada kasjerska /3szt/ 
 
 

  

Drukarka kart plastikowych /2szt/ 
 
 

  

Materiały eksploatacyjne 
 
 

  

c). ZAKUP SPRZĘTU DO MOBILNEJ SPRZEDAŻY I 
KONTROLI BILETÓW 

 
  

Palmtop/2szt/ 
 
 

  

Zapasowa bateria litowa  
 
 

  

Ładowarka na 4 baterie 
 
 

  

d). TABLETY MULTIMEDIALNE DLA 
INSTRUKTORÓW  /6  SZTUK/ 

 
  

e). ZAKUP URZĄDZENIA DO ZABEZPIECZENIA 
SIECI TELEINFORMATYCZNEJ (2 BUDYNKI) 

 
  

Firewall /2szt/ 
 
 

  

f). KAMERY DO NAGRYWANIA MATERIAŁÓW 
NA PLATFORMĘ /4 SZTUKI/ 

 
  

g). LAPTOPY MULTIMEDIALNE -WYPOSAŻENIE 
SALI MULTIMEDIALNEJ /2SZT/ 

 
  

SUMA  
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DLA CZĘŚCI II :  

4.2 Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Części IV SIWZ (Przedmiot zamówienia): 

za cenę brutto:.................................................................zł. 

(słownie:............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................) 

tj. netto: ............................................... zł.  + …………% podatku Vat 

Cena ofertowa ustalona została w oparciu o poniższą kalkulację cenową: 

Przedmiot zamówienia Cena netto (PLN) VAT (PLN) Cena brutto (PLN) 

1. OPROGRAMOWANIE SPRZEDAŻOWE    

a). ZAKUP OPROGRAMOWANIA 
SPRZEDAŻOWEGO (3 STANOWISKA) 

 
  

Moduł Administracja 
 
 

  

Moduł Kasa 
 
 

  

Moduł Rezerwacja 
 
 

  

Moduł Raporty 
 
 

  

Moduł Personel (Przewodnicy) 
 
 

  

Moduł Wymiana Danych 
 
 

  

b). ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO 
MOBILNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW 

 
  

Rezerwacja biletów przez Internet 
 
 

  

Rezerwacja i Sprzedaż biletów przez 
Internet 

 
  

Moduł Kontrola Biletów Mobile 
 
 

  

c) WDROŻENIE (Instalacja + Szkolenie)    

Instalacja 
 
 

  

Szkolenie 
 
 

  

e). ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO 
ZABEZPIECZENIA SIECI 
TELEINFORMATYCZNEJ (2 BUDYNKI) 

 
  

Oprogramowanie /15 licencji/ 
 
 

  

SUMA  
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4. 3 Kryterium 2: TERMIN DOSTAWY 

 

DLA CZĘŚCI I:  

Wykonawca oferuje poniższy termin dostawy sprzętu: 

  do 07.07.2017r. 

  do 30.06.2017r. 

             (Zaznaczyć właściwe) 

DLA CZĘŚCI II:  

Wykonawca oferuje poniższy termin dostawy oprogramowania i instalacji: 

  do 31.07.2017r. 

  do 24.07.2017r. 

            (Zaznaczyć właściwe) 

5. Oświadczamy, że przyjmujemy ustalony termin realizacji zamówienia określony w SIWZ, tj.:                              
dla części I- do 07.07.2017r. i/lub  dla części II- do 31.07.2017r. (termin może ulec zmianie w zależności od 

zaproponowanego kryterium) 
 

6. Nasza firma zarejestrowana jest (dla osób fizycznych miejsce zamieszkania) w 

………………………………………………… (podać kraj)  

7. Oświadczamy, że:  

7.1  Zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptuję(-my)  bez  

zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej zapisy, w tym „Istotne postanowienia umowy” stanowiące 

Część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.2  Uważam(-y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 W przypadku gdyby moja (nasza) firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązuję(-my) 

się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19 Część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców), 

pod rygorem odstąpienia przez Zmawiającego od podpisania umowy z mojej (naszej) winy. 

7.3  W przypadku gdyby moja (nasza) firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązuję(-my) 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7.4  Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji      

 Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być 

one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:            

Lp. Rodzaj informacji Strony w ofercie 

  od numeru do numeru 
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8. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 Nie zamierzam(-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia  

 Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:  
 
 

……………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………  
(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom) 

 

9.  Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty: 

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający następujące oświadczenia 

lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego są dostępne pod poniższymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

a) ......................................................................................................................................................... 

b) ......................................................................................................................................................... 

 

Oferta została złożona na………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 
Miejscowość, data………………………………………………… 
 
 
 

 
 

…………………………………..…………                                  …………………………….…………………………..……………………. 
Pieczęć firmy                                                                        Podpisy (pieczątki) osób, 

                                                                                                       upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na „Dostawę sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z 
instalacją”, numer postępowania: 2/2017 

Część………………….. (uzupełnić) 

 

działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania  

i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 2; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5.  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne j lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437); 

 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
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zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 

2) 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, 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. 
 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000,00 zł. (dla części I) oraz 

30.000,00 zł. (dla części II) 

 

b) zdolności technicznej lub zawodowej.  

DLA CZĘŚCI I: * 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy sprzętu sprzedażowego lub komputerowego na kwotę nie 

mniejszą jak 50 000,00 zł. każda 

 

DLA CZĘŚCI II:* 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją na kwotę 

nie mniejszą jak 40 000,00 zł. 
 

* niepotrzebne skreślić 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

Część I: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Część II:  

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

Część I: 

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

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

 

Część II:  

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych, podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
 

Część I: 

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

Część II:  

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

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

 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

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

           Pieczęć Wykonawcy                                                                                             Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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Zał. 3a do SIWZ 

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

 Nazwa i adres Wykonawcy 

           (pieczątka) 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW- CZĘŚĆ I 

„Dostawa sprzętu sprzedażowego i komputerowego” 

 

Lp. Przedmiot dostawy 
Podmiot, na rzecz którego 

dostawa została wykonana  
Data wykonania Wartość dostawy 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dla każdej wymienionej dostawy wykonawca załącza dowody, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób 

należyty. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

 

 

 

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

           Pieczęć Wykonawcy                                                                                             Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Zał. 3a do SIWZ 

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

 Nazwa i adres Wykonawcy 

           (pieczątka) 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW- CZĘŚĆ II 

„Dostawa oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją” 

 

Lp. Przedmiot dostawy 
Podmiot, na rzecz którego 

dostawa została wykonana  
Data wykonania Wartość dostawy 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dla każdej wymienionej dostawy wykonawca załącza dowody, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób 

należyty. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

 

 

 

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

           Pieczęć Wykonawcy                                                                                             Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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CZĘŚĆ III SIWZ: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR ... /2017 

zawarta w dniu ………………... 2017 r. w Wałbrzychu 

pomiędzy: 

Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych o numerze NIP 8862510950, 

REGON 890606207 

reprezentowanym przez:  

Pana Jarosława Buzarewicza- Dyrektora Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

.................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego), 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we…………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS…………….., NIP ……………, REGON ……………..,wysokość kapitału zakładowego ……………. zł., 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 
I. Przedmiot umowy 

§ 1 
1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu sprzedażowego i komputerowego (dla 

części I) oraz dostawa oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją (dla części II) dla 

projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 

2.  Szczegółową charakterystykę elementów będących przedmiotem dostawy zawiera Opis 

przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3.  Zamawiający zobowiązuje się do kupna, a Wykonawca do sprzedaży i dostarczenia w całości            

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia 

wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w 

szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zapewnia, że urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy będą fabrycznie 

nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodna z zaleceniami, normami i 

obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 2 

1.  W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w całości przedmiot 

zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w miejsce dostawy tj.:  Wałbrzyski Ośrodek 

Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych 
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2. Przedmiot zamówienia zawierał będzie wszystkie licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne itp. na 
wszystkie składowe zamówienia. 

3. Dostarczony przedmiot umowy powinien być sprawne techniczne. 
4. Czas reakcji Wykonawcy po telefonicznym,  mailowym lub faksem zgłoszeniu awarii sprzętu przez 

Zamawiającego został określony w §10 ust 2. 
5. Podstawę roszczeń na zasadach określonych w umowie oraz w Kodeksie Cywilnym stanowić 

będzie faktura VAT. 
6. Wszelkie koszty związane z transportem pokrywa Wykonawca. 
7. Potwierdzenie zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową stanowić będzie 

protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 
8. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 

może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z 

umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu 

nienależytej realizacji umowy w terminie. 

9. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – 

bez dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.   

 
§ 3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wysokości 24 
miesięcy na dostarczony sprzęt. 

2.  Podstawę roszczeń gwarancyjnych stanowi faktura za dostarczony przedmiot umowy. 
3.  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 
4.  W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, nie 

wynikających z bieżącego lub niewłaściwego użytkowania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie określonym w ust. 1 do ich 
bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

5. Wykonawca ponosi koszty dojazdów do czynności wykonywanych przez niego w okresie 
gwarancji. 

 
II. Termin realizacji 

§ 4 
1. Termin realizacji niniejszej umowy wynosi:  

- dla części I- do 07.07.2017r. 

- dla części II- do 31.07.2017r. 

(chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin dostawy w kryterium oceny ofert) 

 
  

III. Wynagrodzenie 
§ 5 

1.  Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, wynosi brutto ……………… zł (słownie 
zł:……………………),  tj. netto ………… zł + VAT ……… zł. 

2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu umowy, a w tym czynności określone w § 2. 

 
IV. Rozliczenia 

§6 
1.  Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru sporządzony 

po zrealizowaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 i podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli stron. 
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2.  Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest dokonać na konto bankowe Wykonawcy w 
terminie 30 dni licząc od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za 
każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania 
faktur VAT. 

5. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez jego podpisu. 
6.  Wykonawca w opisie faktury wprowadzi zapis: Zadanie realizowane ramach projektu pn.: „E-

WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
 

V. Obowiązki stron 
§ 7 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.2. Niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy reklamacji w zakresie wad jakości dostarczonego 

przedmiotu umowy. 

1.3. Niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy awarii i usterek występujących podczas użytkowania 

przedmiotu umowy. 

1.4. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy określonej w § 5. 

2.  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 2 - 

dniowym wyprzedzeniem. 

2.2. Terminowe dostarczenie przedmiotu umowy. 

2.3. Niezwłoczne reagowanie na reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego w zakresie wad 

przedmiotu umowy oraz na zgłoszenia awarii i usterek. 

2.4. Pełna odpowiedzialność za należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy. 

2.5. Przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego 

użytkowania przedmiotu zamówienia. 

2.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i odpowiada za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo usług, które wykonuje sam oraz przy pomocy 

podwykonawców.  

2.7 Wykonawca odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez 

podwykonawców. 

 
VI. Kary umowne 

§ 8 
1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy 

karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – karę 

umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad określonego w §10 ust. 2 
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c) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w naprawie urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy 

trwającego dłużej niż 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę sprzętu innemu 

podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. 

3. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do 

usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w części lub w całości. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w zapłacie faktury, odsetki ustawowe od należnej 

kwoty za każdy dzień opóźnienia.  

5. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i 

potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie. 

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia tzn. 

z należności wynikających z wystawionej faktury, a w przypadku naliczenia kar w okresie 

gwarancji na wystawienie noty obciążeniowej. 

4.  Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz os trzecich. 

 
 

VII. Odstąpienie od umowy 
 

§ 9 
1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2.  Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących sytuacjach: 

2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych sytuacji: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia składnika/składników majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

d) jeżeli kary, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.a) oraz 1.b) przekroczą 10% wartości brutto 

umowy określonej w § 5 ust. 1; 

2.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej, okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3.  W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – 

bez dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.   
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4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

 

VIII. Gwarancja i serwis gwarancyjny 

§ 10 
1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy, liczony od dnia 

odbioru po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń.  

2. Wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji. 

- czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: 

 do godziny 10:00 – przystąpienie do  naprawy nastąpi w tym samym dniu, 

 do godziny 15:00 – przystąpienie do  naprawy nastąpi w dniu następnym do godziny 11:00, 

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, 

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca 

zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz 

dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt 

zaoferowany w swojej ofercie. 

- okres usuwania wad nie może trwać dłużej niż 10 dni 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić 

fabrycznie nowe części.  

4. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, 

części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego 

działania lub  niespełniającego określonej funkcjonalności.  

5. Przez pojęcie ,,podjęcie działań naprawczych” Zamawiający rozumie przybycie serwisanta do miejsca 

przeznaczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z niezbędnymi narzędziami w celu 

usunięcia lub zdiagnozowania usterki.    

6. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu 

pierwotnej funkcjonalności zestawu. 

7. Wszelkie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego dokonywane będą pocztą elektroniczną na adres: 

………………………….. W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje 

się do ich niezwłocznej aktualizacji. 

8. W przypadku nie dokonania usunięcia wady w ww. terminie lub w przypadku trzykrotnego 

nieskutecznego usunięcia tej samej wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego 

na towar wolny od wad. 

9. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego 

przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności z 

obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, 

ekspertyzami, transportem, w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi 

Wykonawca. 

10. Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających naturalnemu zużyciu 

wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, w 

okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 
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11. Serwis będzie wykonywany w miejscu dostawy przedmiotu umowy. W przypadku konieczności 

naprawy poza miejscem dostawy, Wykonawca pokryje koszty transport sprzętu w obie strony w czasie 

serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia w czasie transportu.   

 
 

IX. Postanowienia szczegółowe 
§ 11 

1.  Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją postanowień umowy sprawować będzie 
…………………………………………………………. 

2.  Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie 
………………………………………………………………… 

 
X. Postanowienia końcowe 

§ 12 
1.  Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2.  Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności: 
3.1. Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
3.2. Kodeksu cywilnego 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz oferty  
5.  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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CZĘŚĆ IV SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z 
instalacją w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. 
Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W związku z powyższym opis 
przedmiotu zamówienia podzielony został na dwie części: 

 
Kody CPV: 
Część I: 
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 

oprogramowania 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

 

Część II: 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

80511000-9 Usługi szkolenia personelu 
 

2.  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był nowy i spełniał następujące wymogi: 
 
DLA CZĘŚCI I: DOSTAWA SPRZĘTU SPRZEDAŻOWEGO I KOMPUTEROWEGO 
 
a) Serwer na oprogramowanie sprzedażowe /1szt/ 

 Typ obudowy: Tower  

 Procesor: 3,10GHZ 

 Pozostałe parametry: 4C/4T, 8M Cache, 80W) 

 Pamięć RAM: minimum 4 GB (zainstalowane) 

 Maksymalna pojemność pamięci: 32 GB 

 Dysk twardy: 2 x 1TB SATA 3,5 cala 7200 obr/min 

 Karta sieciowa: tak 

 Moc zasilacza (zasilaczy): 305W 

 Napęd optyczny: DVD-RW 

 Gwarancja 36 miesięcy (next business day)  w cenie zakupu serwera 
 
b) Sprzęt komputerowy do stanowisk kasowych 
 
Komputer /3 szt/ 

 Procesor: częstotliwość 2.6 GHz; liczba rdzeni 4; cache: 6 MB 

 dysk twardy HDD o pojemności 1 TB,  

 pamięć RAM: minimum 12 GB 

 karta dźwiękowa: zintegrowana  

 karta graficzna: zintegrowana  

 Zainstalowany system operacyjny 

 Monitor dotykowy minimum 20 cali  

 Karta sieciowa: TAK  

 Sieć bezprzewodowa: 802.11 bgn + bluetooth 4.0 

 Porty: USB 2.0 (2), port RJ-45, wyjście liniowe audio, wejście HDMI (1), wyjście HDMI (1), USB 3.0 (4), 
czytnik kart pamięci typu 4-w-1, gniazdo mikrofonu/słuchawek 

 UPS podtrzymujący napięcie 
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DRUKARKA BILETÓW /3 szt/ 

 druk termiczny / termotransferowyy 

 rozdzielczość min. 203 dpi. Próbka 1, 2, 3. 

 szerokość druku 108 mm 

 szybkość druku do 177,8 mm/sek. 

 wymiary zadrukowywanego materiału od 20 mm do 118 mm 

 nterfejs: RS232C, USB 2.0 

 pamięć 2 Mb Flash (min) - 8 Mb DRAM - SD Flash (min) 
 
DRUKARKA FISKALNA /3szt/ 

 Kopia elektroniczna (Informatyczny Nośnik Danych) -Karta SD/SDHC  

 Eurofiskalizacja  

 Mechanizm drukujący -typ: jeden, termiczny typu "drop in" 

 szybkość wydruku: do 47 linii/s 

 ilość znaków w wierszu: dostępne 3 tryby wydruku: 

 obcinacz: w standardzie 

 Bazy danych - baza towarowa (PLU) : 250 000; nazwa towaru: do 56 znaków; stawki VAT:  

 Interfejsy / komunikacja: Ethernet, 1 x USB2 x RS232 

 szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V 

 Wyświetlacze - wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta; wyświetlacz klienta: 
Alfanumeryczny LCD 4x20 znaków w dwóch wersjach: 

 Zasilanie - zasilacz zewnętrzny: 230V / 24V 

 wbudowany akumulator 
 
CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH /3 szt/ 

 Rodzaj czytnika: Ręczny, laserowy 

 Źródło światła: Dioda laserowe 650 nm 

 Sposób skanowania: Pojedyncza linia 

 Prędkość skanowania: Do 72 odczytów na sekundę 

 Rozdzielczość: 0,127 

 Odczyt kodów: Wszystkie standardowe kody 1D, w tym GS1 DataBa. 
 
SZUFLADA KASJERSKA /3szt/ 

 4 przegrody na banknoty 

 Wyjmowany pojemnik na bilon (8 przegródek) 

 Szczelina wrzutowa 

 Dwie możliwości otwierania szuflady: poleceniem z kasy lub za pomocą klucza (również możliwość 
otwarcia awaryjnego) 

 Interfejs przewodu RJ12 – łatwość podłączenia do urządzenia fiskalnego 

 Szuflada w pełni kompatybilna z dostarczoną drukarką fiskalną   
 
DRUKARKA KART PLASTIKOWYCH /2szt/ 
 Metoda wydruku: sublimacyjny 
 Typ wydruku: dwustronny 
 Rozdzielczość drukowania: 300dpi 
 Podajnik kart: automatyczny na 100 kart 
 blokada drukarki 
 aplikacja do projektowania kart 
 sterowniki Windows 
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Materiały eksploatacyjne 

 Taśma   kolorowa  /3 szt/  

 Karty plastikowe /500 sztuk/  
 
c). SPRZĘT DO MOBILNEJ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW 
 
PALMTOP /2szt/ 

 System operacyjny: zainstalowany 

 Procesor: min  806 MHz, /lub równoważny / 

 Pamięć RAM (min): 256 MB 

 Pamięć Flash (min): 512 MB 

 Wyświetlacz (min) 2.4-calowy, kolorowy, dotykowy, z podświetleniem 

 Interfejsy: USB, RS232 

 Komunikacja: Bluetooth, WiFi 

 Typ czytnika kodów: laser, opcjonalnie imager 

 Odczytywane kody kreskowe: 1D, opcjonalnie 2D 

 Klawiatura: 25 klawiszy 

 Bateria: litowo-jonowa 3.7V 1430/2300 mAh  

 Odporność na upadek z wysokości: do 1.2 m 
ZAPASOWA BATERIA LITOWA  
ŁADOWARKA NA 4 BATERIE 
 
d). TABLETY MULTIMEDIALNE DLA INSTRUKTORÓW  /6  SZTUK/ 

TABLET DLA INSTRUKTORÓW 

 System operacyjny kompatybilny z Windows 10 

 Procesor 2-rdzeniowy 

 Pojemność 64 GB 

 Pamięć RAM 4 GB  

 Rozdzielczość ekranu : full hd 

 Matryca Multi-touch 10 punktowy, 

 KOMUNIKACJA Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11/b/g/n; Bluetooth 4.0 

 Aparat przedni /tylni tak 

 Funkcje aparatu autofocus, nagrywanie filmów 

 Czujniki G-sensor - akcelerometr 

 Głośnik tak 

 Mikrofon tak 

 Informacje dodatkowe: karta graficzna zintegrowana, aluminiowa obudowa, port USB,  głośniki stereo;  
Czytnik kart pamięci microSD/SDHC do 32 GB; Złącze USB; 1x microUSB, 1x USB 2.0; łącze HDMI (micro 
HDMI typ D); Złącze słuchawkowe  

 
e). URZĄDZENIE DO ZABEZPIECZENIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ (2 BUDYNKI) 
 
FIREWALL (MINIMUM SPRZĘTOWE) 

 Klasa produktu: Firewall - zapora ogniowa 

 Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45) 

 Port LAN: 6x10/100BaseTX (RJ45), 2x10/100BaseTX (RJ45) PoE 

 Port DMZ: Tak 

 Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW,  

 CLI - Command Line Interface 



 

36 
 

 Szyfrowanie: DES - standard szyfrowania danych (56-bit), 3DES - standard szyfrowania danych (168-
bit), AES - Advanced Encryption Standard 

 Obsługiwane protokoły VPN: IPSec, SSL Web VPN 

 Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.1Q - 
Virtual LANs, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, DHCP Server - Dynamic Host 
Configuration Protocol Server, DynDNS - Dynamic Domain Name System, PPPoE - Point-to-Point 
Protocol over Ethernet, IEEE 802.3af - Power over Ethernet 

 Obsługiwane protokoły routingu: OSPF - Open Shortest Path First, RIP v1 - Routing Information 
Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 

 Liczba kanałów IPSec VPN: 10 

 Liczba kanałów SSL VPN: 2 

 Wydajność dla ruchu nieszyfrowanego: 150 Mb/s 

 Wydajność dla ruchu szyfrowanego 3DES/AES: 100 Mb/s 

 Liczba równoczesnych sesji: 10000 

 Wyposażenie standardowe: licencja dla 10 użytkowników, 1 port konsoli (do 115.2kbps) 

 Dodatkowe informacje: elastyczne usługi kontroli użytkowników i podsieci, zaawansowane usługi 
śledzenia sesji i aplikacji, wirtualne ściany ogniowe i usługi stateful firewall L2, VPNy S2S ze wsparciem 
dla routingu OSPF i usług QoS, usługi IPS (in-line) z korelacją zdarzeń i usługami oceny zagrożeń, 
identyfikacja i blokowanie nowych zagrożeń oraz opracowania uaktualnień , automatyczne 
wykrywanie i oczyszczanie hostów, wsparcie dla IPv4 i IPv6, wsparcie dla 802.1Q i routingu RIP/OSPF, 
obsługa maksymalnie 3 VLANów, dostępna funkcja DMZ 

 Wbudowana pamięć SDRAM: 256 MB 

 Wbudowana pamięć Flash: 64 MB 
 
f). KAMERY DO NAGRYWANIA MATERIAŁÓW NA PLATFORMĘ /4 SZTUKI/ 

KAMERA 
 Nośnik:  karta pamięci micro SD, karta pamięci micro SDHC, karta pamięci micro SDXC 
 Rozdzielczość nagrywanego filmu min Full HD 1080 /50 fps/ 
 Kompresja obrazu H.264, MP4 
 Matryca CMOS min 12 mln. pikseli 
 Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia min 12 mln. pikseli 
 Nagrywanie  poklatkowe 
 Wyjście HDMI  
 Złącze USB 2.0 
 PARAMETRY FIZYCZNE  
 Wymiary brak danych 
 Waga brak danych 
 WYPOSAŻENIE; akumulator, kabel USB, karta gwarancyjna, klips z trójramienną przejściówką, obły 

element montażowy, płaski element montażowy, statyw. 
 
g). LAPTOPY MULTIMEDIALNE -WYPOSAŻENIE SALI MULTIMEDIALNEJ /2SZT/ 

KOMPUTER MULTIMEDIALNY 
 przekątna min 15,6"/minimum/ Full HD 
 rozdzielczość: 1920 x 1080 /lub wyższa/ 
 technologia ekranu: TN 
 Procesor 2.60 GHz; Szybkość magistrali: 8 GT/s DMI3 
 liczba rdzeni: cztery /minimum/ 
 pamięć cache: 6 MB 
 Pamięć RAM zainstalowana pojemność:16 GB (rozbudowana) 
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 ilość slotów: 2 
 możliwość rozbudowy do : 32 GB 
 Dysk typ: SSD + HDD 
 Karta graficzna (2szt) 
 pamięć karty dedykowanej: 4 GB 
 technologia pamięci: DDR5 
 Napędy napęd optyczny: Nagrywarka DVD 
 karta dźwiękowa TAK 
 karta sieciowa przewodowa: TAK 
 typ bezprzewodowej karty sieciowej: 802.11 ac 
 bluetooth: 4.0 
 HDMI; USB 3.0; USB 2.0: 1 szt; slot na kartę pamięci 
 RJ-45 [LAN]: 1 szt 
 Zainstalowany system operacyjny kompatybilny z windows 10 

 
 
DLA CZĘŚCI II: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SPRZEDAŻOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ 
 
a).  OPROGRAMOWANIE SPRZEDAŻOWE (3 STANOWISKA) 

 Moduł Administracja 
Moduł stanowi podstawę całego systemu. Umożliwia jego konfigurację i nadzór nad czynnościami 
wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników. Moduł dostępny jest za pomocą przeglądarki 
Mozilla Firefox od wersji 3.0, Internet Explorer od wersji 9.0 i Safari od wersji 3.0. Licencja na moduł 
udzielana jest bez ograniczenia ilości zainstalowanych licencji. 

 Moduł Kasa 
Moduł umożliwia sprzedaż, zwrot i drukowanie biletów wstępu, karnetów czy realizację voucherów. 
Moduł dostępny jest poprzez aplikację pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP lub 
nowszego. Należy przewidzieć zakup tylu licencji ile stanowisk kasowych będzie otwartych w tym 
samym czasie. 

 Moduł Rezerwacja 
Moduł umożliwia kompleksową obsługę rezerwacji biletów na organizowane wydarzenia dla miejsc 
numerowanych i nienumerowanych. Moduł dostępny jest za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox od 
wersji 3.0, Internet Explorer od wersji 9.0 i Safari od wersji 3.0. Należy przewidzieć zakup tylu licencji 
ilu pracowników będzie zalogowanych w module w tym samym czasie. 

 Moduł Raporty 
Moduł umożliwia zaawansowane generowanie raportów kasowych, sprzedażowych, frekwencji i 
innych. Moduł dostępny jest poprzez aplikację pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 
XP lub nowszego. Licencja na moduł udzielana jest bez ograniczenia ilości zainstalowanych licencji. 

 Moduł Personel (Przewodnicy) 
Moduł umożliwia pracownikom przegląd przypisanych dla nich terminów, potwierdzanie, zarządzanie 
godzinami pracy oraz drukowanie raportów służących jako grafik pracy 

 Moduł Wymiana Danych 
Moduł umożliwia wymianę danych księgowych pomiędzy systemem rezerwacji i sprzedaży biletów  a 
zewnętrznym systemem finansowo-księgowym. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od 
zakresu integracji i funkcjonalności importu danych posiadanego systemu księgowego. 

 

b). OPROGRAMOWANIE DO MOBILNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW 

 Rezerwacja biletów przez Internet 
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Moduł umożliwia samodzielną rezerwację biletów przez osoby zainteresowane z poziomu posiadanej 
przez Państwa strony internetowej. Strona biletowa to strona niezależna od strony głównej instytucji, 
ale może być wykonana w oparciu o ten sam projekt graficzny w celu zachowania spójności pomiędzy 
obiema stronami. Rezerwacja biletów w Module Internet polega na wyborze terminu, w którym 
odbywa się dane wydarzenie, wyborze ilości biletów, np. przy wykorzystaniu wizualizacji sali, wyborze 
rodzaju biletów oraz podaniu informacji o rezerwującym. W dalszej kolejności zamawiający otrzymuje 
potwierdzenie na podany w formularzu rezerwacji adres e-mail, a płatność odbywa się zwykłym 
przelewem lub w kasie biletowej. 

 Rezerwacja i Sprzedaż biletów przez Internet 
Moduł umożliwia wykonanie elektronicznego przelewu i płatności za bilety podnosząc funkcjonalność 
modułu rezerwacji internetowej o integrację z operatorem e-płatności, np. Dotpay, PayU czy 
Tpay.com. W ciągu kilku minut po transakcji zamawiający otrzymuje potwierdzenie na podany w 
formularzu adres e-mail oraz bilet z kodem kreskowym w formie wydruku PDF lub MMS na numer 
telefonu komórkowego. 

 Moduł Kontrola Biletów Mobile 
Moduł odpowiedzialny jest za sprawdzanie poprawności biletów w miejscu wejścia zwiedzających na 
teren obiektu. Moduł dostępny jest poprzez aplikację pracującą na urządzeniach przenośnych typu 
palmtop pod kontrolą Windows CE od wersji 5.0 lub telefon posiadający system Android od wersji 4.3. 
Należy przewidzieć zakup licencji dla każdego urządzenia do kontroli biletów. 
 

C). OPROGRAMOWANIE  DO ZABEZPIECZENIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ /15 licencji/ 

 Wbudowana ochrona przed wszystkimi rodzajami zagrożeń, m.in. wirusami, rootkitami, robakami i 
oprogramowaniem szpiegującym. 

 Wsparcie dla wirtualizacji - program przechowuje dane o plikach przeskanowanych w środowisku 
wirtualnym, dzięki czemu te same pliki nie muszą być ponownie sprawdzane na innych maszynach 
wirtualnych. 

 Antyphishing - Chroni przed stronami internetowymi podszywającymi się pod zaufane serwisy WWW 
w celu zdobycia poufnych informacji, np. haseł czy danych kart kredytowych. Kontrola dostępu do 
stron www - Ogranicza dostęp użytkownika do określonych witryn lub konkretnych kategorii stron 
www określonych przez administratora, np. sieci społecznościowe czy zakupy online. 

 Dwukierunkowy firewall - Zapobiega nieautoryzowanym próbom dostępu do sieci firmowej. Chroni 
przed włamaniami oraz zapobiega wyciekowi danych. 

 Ochrona przed botnetami - Chroni przed przyłączeniem komputera do tzw. sieci komputerów zombie, 
wykonujących polecenia cyberprzestępcy. 

 Antyspam - Skutecznie filtruje i blokuje niechciane wiadomości spamowe, wysyłane na stacje robocze. 

 Kontrola urządzeń - Blokuje nieautoryzowane nośniki danych urządzenia. Pozwala tworzyć reguły dla 
konkretnych urządzeń, użytkowników i stacji roboczych. 

 Zdalne zarządzanie - Pełne zarządzanie za pośrednictwem konsoli administratora 
 

D) WDROŻENIE (INSTALACJA + SZKOLENIE) 
Wdrożenie systemu powinno się składać z dwóch zasadniczych etapów: 
1. Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania składająca się poniższych czynności: 

 Instalacja serwera (podłączenie, konfiguracja systemu operacyjnego, instalacja oprogramowania 
dedykowanego) 

 Instalacja oprogramowania i konfiguracja na stanowiskach kasowych oraz urządzeniach 
mobilnych (palmtopy, tablety) 

2. W ramach zamówienia na zakup systemu sprzedażowego umożliwiającego zakup biletów, wejściówek, 
usług instytucji zaplanowano szkolenie dla 7 pracowników WOK z obsługi oprogramowania 
sprzedażowego i dedykowanego sprzętu. Szkolenie powinno obejmować minimum 24 godzin zajęć 
obejmujący następujący zakres materiału:  
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 Założenia teoretyczne systemu sprzedaży, w tym podstawy obsługi oprogramowania  oraz 
urządzeń dedykowanych. 

 Warsztaty ćwiczeniowe na testowej bazie danych 

 Rozpoczęcie sprzedaży, realna praca na systemie sprzedażowym. 

3.    Pozostałe wymagania. 
3.1. Miejscem dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia jest: 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych- DOSTAWA  

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58- 304 Wałbrzych oraz ul. Broniewskiego 65a, 

58- 304 Wałbrzych- INSTALACJA  

3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na sprzęt sprzedażowy i 

komputerowy na minimum 2 lata oraz licencji wieczystej na dane oprogramowanie. 

 (w zależności od wyboru części, na którą składa ofertę). 

 Termin gwarancji rozpoczyna bieg po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

3.3. Wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji. 

   - czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą 

elektroniczną: 

 do godziny 10:00 – przystąpienie do  naprawy nastąpi w tym samym dniu, 

 do godziny 15:00 – przystąpienie do  naprawy nastąpi w dniu następnym do godziny 

11:00, 

   - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, 

  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu 

Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu 

naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych 

niż sprzęt zaoferowany w swojej ofercie. 

3.4.   Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie:  

- dla części I- do 07.07.2017r. 

- dla części II- do 31.07.2017r. 

(chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin dostawy w kryterium oceny ofert) 

3.5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 2 - 

dniowym wyprzedzeniem.  

3.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące sprzętu 

sprzedażowego i komputerowego / licencji na oprogramowanie. 

3.7. Dostarczony sprzęt sprzedażowy musi być sprawny technicznie.  

3.8. Dostarczone licencje powinny zezwalać na używanie oprogramowania na każdym 

dedykowanym sprzęcie.  

3.9. Wszelkie koszty związane z transportem pokrywa Wykonawca. 

3.10. Wykonawca przeszkoli wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego 

użytkowania przedmiotu zamówienia. 

3.11 Wykonawca, wraz z dostawą sprzętu, dołączy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz 

dokumenty określające warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z 

zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.  


