
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa                                                       09.09.2013 r.
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa routera i serwera.

Rodzaj zamówienia: dostawa
Wartość szacunkowa zamówienia: jest mniejsza niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

DYREKTOR
         09.09.2013 r /-/

             Marek Długosz

W dniu 09.09.2013 r. ogłoszenie o zamówieniu  zamieszczono w  Biuletynie Zamówień
Publicznych nr181851– 2013 i wywieszono w siedzibie Zamawiającego na Tablicy ogłoszeń

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 09.09.2013 r.



Rozdział I.  Zamawiający

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: +  48 58 620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61
godziny pracy: od poniedziałku do piątku  7:30-15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

Znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Danuta Jereczek, Katarzyna Wińska-Rużewicz.

nr faksu do korespondencji: + 48  58 660 76 61 lub +48  58 620 53 38
e-mail do korespondencji: zam.pub@sar.gov.pl
korespondencja pisemna: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzp-
będą udostępnianie na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41
pod nazwą postępowania.

Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp” oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.

Rozdział III.  Informacje ogólne

1. Przedmiotowe postępowanie pn. Dostawa routera i serwera stanowi trzecią część
zamówienia polegającego na dostawie urządzeń komputerowych, oprogramowania,
serwerów i routerów.

2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych
o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty 130.000,00 euro oraz na
warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Definicja wykonawcy została określona przez ustawodawcę w art. 2. pkt  11 ustawy Pzp,
który stanowi: „…wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,

nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
12. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oraz  ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz 93, z późn.zm.).

Rozdział IV.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego routera i jednego serwera zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia może
przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 65.000,00 złotych.  Jeżeli wśród ofert
niepodlegających odrzuceniu cena oferty najkorzystniejszej (tj. z najniższą ceną) będzie
przewyższała wskazaną przez Zamawiającego kwotę brutto, to wówczas postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wspólny słownik zamówień CPV: 48 82 00 00-2 (serwery)

    32 41 31 00-2 (rutery sieciowe)
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami

Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający
dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści
na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania. Zmiany są
każdorazowo wiążące dla wykonawców.

Rozdział V.  Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział VI.  Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Posługiwanie się podwykonawcami nie wpływa na
zakres odpowiedzialności wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia wynikającego z umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.
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Rozdział VII.  Przewidywane zaliczki

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

Rozdział VIII.  Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Rozdział IX.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
                      dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień
składania ofert, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i
wykażą ich spełnianie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 1 rozdziału X
oraz wykażą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 2. rozdziału X brak
podstaw do wykluczenia.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań i odstępuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający oceni spełnianie warunków
udziału, o których mowa w pkt 2.1-2.4 na podstawie złożonego oświadczenia, o którym
mowa w pkt 1. rozdziału X SIWZ.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców spełniających jakąkolwiek z
przesłanek określonych w art. 24 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 5 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczeń, dokumentów i informacji, o
których mowa w pkt 2. rozdziału X.

Rozdział X.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
                    wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
                    w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty, które należy
                    złożyć w ofercie.

1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został określony w rozdziale IX,
wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy Pzp- zgodnie z art. 44 ustawy Pzp – składa:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp – oryginał. Proponowany wzór określono w załączniku nr 3 do SIWZ.



2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: .
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- Proponowany
wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ – oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
załączonym do oferty;

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty ;

2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas:

2.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.2 – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do
oferty ;

2.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 2.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do
oferty ;

2.4. Informację w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotyczącą przynależności do
grupy kapitałowej, zawierającą informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej lub zawierającą listę podmiotów należnych do tej samej grupy
kapitałowej, proponowany wzór określono w załączniku nr 5 do SIWZ – oryginał.

2.5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zobowiązani są wykazać,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z nich składa odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 2.



3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca składa:
3.1. Formularz techniczny, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do SIWZ.

Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.2. Oświadczenie producenta routera zawierające informacje, że elementy z których
zbudowany jest oferowany router są przez niego uznane ( zgodnie z wymaganiem
określonym w wierszu 58 Tabeli nr 1- zał. nr 1 do SIWZ). Oświadczenie producenta
składane jest w przypadku, gdy wykonawca na formularzu oferty w pkt 5.2.
oświadczy, że elementy z których zbudowany jest oferowany router nie są produktami
producenta tego routera. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu załączonym do oferty.

3.3. Oświadczenie producenta serwera zawierające informacje, że elementy z
których zbudowany jest oferowany serwer są przez niego uznane (zgodnie z
wymaganiem określonym w wierszu 15 pkt 1.Tabeli nr 2- zał. nr 1 do SIWZ)..
Oświadczenie producenta składane jest w przypadku, gdy wykonawca na formularzu
oferty w pkt 6.2. oświadczy, że elementy z których zbudowany jest oferowany serwer
nie są produktami producenta tego serwera. Dokument należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.4. kartę katalogową oferowanego routera - należy złożyć w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu załączonym do oferty.

3.5. kartę produktową oferowanego serwera - należy złożyć w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym
upoważnieniu załączonym do oferty.

3.6. oświadczenie producenta routera, że oferowany w postępowaniu router jest
fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.7. oświadczenie producenta serwera, że oferowany w postępowaniu serwer jest
fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.8. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
zezwala na złożenie w języku angielskim dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2.,
3.3., 3.4., 3.5., 3.6. i 3.7.

4. Inne wymagane dokumenty, które należy złożyć w ofercie
Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w

pkt 1-3 niniejszego rozdziału, zawierała również następujące dokumenty:



4.1. Formularz oferty. Proponowany wzór formularza oferty określono w załączniku
nr 6 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający
żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz oferty musi być podpisany przez
osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo to nie wynika z innych
dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w formie oryginału
lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.

6. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców
składających wspólną ofertę.

7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski, z zastrzeżeniem pkt 3.8. rozdziału X.

8. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Rozdział XI.  Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę

wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.



8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Rozdział XII.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
                       oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz

porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
2. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.
3. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje (dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,  z
zastrzeżeniem pkt.4.

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty (  formularz  oferty  wraz  z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w
rozdziale X.), a także zmiany i wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert.

5. Korespondencję, o której mowa w pkt 3  przekazywaną Zamawiającemu:
5.1. za pomocą faksu należy wysyłać na numer +48  58 660 76 61
                                                                           lub + 48  58 620 53 38
5.2. drogą elektroniczną należy kierować na adres : zam.pub@sar.gov.pl
5.3. pisemnie należy kierować na:

Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
e-mail  podane przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia oraz informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, że wiadomości tej
nie otrzymał.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 8.

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 , pod nazwą postępowania.

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
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13. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający
dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści
na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania. Zmiany są
każdorazowo wiążące dla wykonawców.

Rozdział XIII.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIV.  Termin związania ofertą

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

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

Rozdział XV.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Teść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty podlegają wykluczeniu z postępowania,
chyba że wykażą Zamawiającemu, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej oświadczenia i dokumenty,
ewentualnie pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale X, z zachowaniem określonych
w nim form.

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy określonym w rejestrze
lub innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy - pełnomocnika. Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony.

9. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak
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wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną
ofertę).

10. Ofertę należy  złożyć,  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej, sporządzić w
języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.

11.Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne
oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W
przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i
nazwiska powinny być uzupełnione napisem ( np. w formie pieczęci), z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego.

12. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty, w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem
były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy. Parafa lub podpis
winny być naniesione w sposób umożliwiający ich identyfikację ( np. opatrzone z imienną
pieczątką).

13. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na
ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane.

14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim
przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako  „ I część jawna
oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem kolejności numerowania stron
oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może
zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.

15. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana ta może
nastąpić tylko poprzez założenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o
wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w
kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”

16. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną ofertę. W
tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty,
podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy wraz z
dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru wykonawcy. Zamawiający zwróci
wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.

17. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert. Dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu składania ofert i złożyć w miejscu i terminie
wskazanym w pkt 1 i 2 rozdziału XVI .

Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w
następujący sposób:



Wykonawca: Zamawiający:
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Sekretariat

OFERTA
Dostawa routera i serwera.

18. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.
19. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści

oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ należy złożyć

w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia , ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II)

2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2013 r. o godz. 12:00
UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.

3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2013 r. godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

Rozdział XVII.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Łączna cena brutto określona w formularzu oferty stanowiąca całkowite wynagrodzenie z
tytułu wykonania przedmiotu zamówienia musi być wpisana w sposób jednoznaczny oraz
musi zawierać wszelkie koszty i elementy związane z przedmiotem zamówienia, które są
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i wynikające ze szczegółowego opisu
zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

2. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z rachunku
ekonomicznego. Zaoferowana cena brutto nie może ulec podwyższeniu.

3.  W związku z tym, że Wykonawca ponosić będzie skutki błędów wynikające z
nieuwzględnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia, wymagane



jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny
oferty z należytą starannością.

4. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej

skład elementów.
6. Wykonawca  określa stawkę podatku VAT  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).
7. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych

polskich.
9. Sposób zapłaty i rozliczenia za wykonanie niniejszego zamówienia, określono w

załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział XVIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
                            przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
                            kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez
wykonawców niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena 100% 100

3. Ocenie zostanie poddana cena brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce
podatku VAT, określona przez wykonawcę w pkt 1 formularza oferty.

4. Maksymalna ilość punktów wynosi 100, którą uzyska oferta o najkorzystniejszej
(najniższej) cenie brutto. Pozostałe badane oferty zostaną porównane z ofertą o
najkorzystniejszej (najniższej) cenie i uzyskają odpowiednią ilość punktów zgodnie z
poniższym wzorem:

Pkc =
Cof

C min
*  100

gdzie:
Pkc- ilość punków jakie uzyska oferta badana w kryterium cena

Cmin- Najniższa cena brutto spośród ofert
C of- Cena brutto badanej oferty

5. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija , a
końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punktu.

6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj. taką,
która w kryterium cena uzyska największą ilość punktów.

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to wówczas



Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub droga elektroniczną na adres wskazany
w formularzu ofertowym Wykonawcy. Jeżeli próby przesłania faksem będą nieskuteczne,
zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu Wykonawcy, ujawniony na stronie
internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie
internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41  pod nazwą postępowania.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą ich współpracę w zakresie
obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Treść tej umowy powinna w
szczególności zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z
Zamawiającym oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, zasady
współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków wykonawców w
wykonaniu przedmiotu zamówienia.

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca przekaże Zamawiającemu imię i
nazwisko osoby/osób, które w imieniu Wykonawcy będą podpisywały umowę.

6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

7. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, tj. nie wcześniej niż w terminie
określonym w tym artykule.

8. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

9. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu
podpisania  umowy, może złożyć wniosek o przełożenie terminu, lub o przesłanie umowy
pocztą.

Rozdział XX.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
                       umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do
SIWZ.

http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41


2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w załączniku nr 2 do
SIWZ.

4. Istotne postanowienia umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ) po upływie terminu składania
ofert  nie podlegają  negocjacjom.

 X Rozdział XXII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

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

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4.3. odrzucenia oferty odwołującego.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na

podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:
7.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238,

7.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280

X Rozdział XXIII.  Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania

warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp  dotycząca przynależności do

http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41


grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 Formularz oferty
Załącznik nr  7 Formularz  techniczny
Załącznik nr  8 Wyciąg z ustawy Pzp – art. 24
Załącznik nr  9 Wyciąg z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 4

UWAGA dotycząca form elektronicznych załączników do SIWZ
Na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41  - pod nazwą postępowania
udostępniono formy elektroniczne niżej wymienionych załączników do SIWZ:

· Plik do pobrania nr 3 :  załączniki nr 3-7  w formacie DOC



Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje ogólne
1.1. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

może przeznaczyć kwotę brutto 65.000,00 złotych. Jeżeli wśród ofert
niepodlegających odrzuceniu cena oferty najkorzystniejszej (tj. z najniższą ceną)
będzie przewyższała wskazaną przez Zamawiającego kwotę brutto, to wówczas
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione.

1.2. Dostarczone przez wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
nieużywane, bez uszkodzeń oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. dostawę fabrycznie nowego jednego routera wraz z okablowaniem i fabrycznie

nowego jednego serwera wraz z szynami oraz ramieniem porządkującym,
zgodnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie,

2.2. udzielenie na dostarczony router co najmniej 3 letniej gwarancji wraz z
serwisem producenta świadczonym w okresie gwarancyjnym, zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt 57. tabeli nr 1,

2.3. udzielenie co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczony serwer oraz
zapewnienie części zamiennych, zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 14.
tabeli nr 2,

2.4. dostarczenie dokumentów gwarancyjnych,
2.5. zapewnienie wsparcia technicznego. .

3. Specyfikacja techniczna urządzeń:
3.1. wymagania Zamawiającego dotyczące routera określono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Wymagania Zamawiającego dotyczące routera

ROUTER – ilość : 1 sztuka
Wyposażenie
1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit

Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN.
2. Dwa interfejsy muszą mieć możliwość pracy w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem

światłowodowym definiowanym przez GBIC lub SFP.
3. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość

rozbudowy, do co najmniej 4GB.
4. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1GB pamięci RAM z możliwością

rozbudowy, do co najmniej 4GB.
5. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB.
6. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu

przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów
elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej.



7. Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli
USB jak i szeregowej.

Architektura
8. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji, co najmniej:

8.1.     4 modułów sieciowych z interfejsami
8.2.     2 modułów usługowych z interfejsami. Moduły usługowe powinny mieć
           możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej
8.3.     1 wewnętrznego modułu usługowego
8.4.     4 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość

wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej lub 11 modułów ogólnego
przeznaczenia do dowolnego wykorzystania

9. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania
DES/3DES/AES.

10. Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy
wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora.

11. Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których
dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne
i wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej, gdzie
aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który
uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.

12. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć
możliwość obsadzenia modułami:
12.1. z portami szeregowymi – o gęstości, co najmniej 4 porty na moduł

12.2. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości, co najmniej 8 portów na moduł
12.3. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości, co najmniej 16 portów na moduł
12.4. Content engine
12.5. Intrusion Detection System
12.6. Analizatora sieciowego

13. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć
możliwość obsadzenia kartami:

13.1. z portami szeregowymi – o gęstości, co najmniej 2 porty na moduł
13.2. ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł
13.3. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł
13.4. z interfejsem ISDN BRI (styk S,/T) - o gęstości, co najmniej 1 port na moduł
13.5. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości, co najmniej 4 portów na moduł

14. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć
możliwość obsadzenia modułami:

14.1. o gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów
14.2. pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa

interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP.
14.3. posiadających wsparcie dla usług wideo

15. Wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza
niż 800,000 PPS

16. Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji karty NM-16ESW
(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps259/product_data_sheet09186a00801ac
a3e_ps282_Products_Data_Sheet.html) będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Oprogramowanie - funkcjonalność
17. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez



konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być
dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji.

18. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz
routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny.

19. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN.
20. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing.
21. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP
v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

22. Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3.
23. Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP.
24. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF).
25. Musi obsługiwać routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q.
26. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6.
27. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i
docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL.

28. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list
kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na
listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router).

29. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP
unicast.

30. Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245.
31. Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2.
32. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ.
33. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i
obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

34. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:
34.1. z obsługą kolejki absolutnego priorytetu
34.2. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu
34.3. WFQ

35. Musi obsługiwać mechanizm WRED.
36. Musi obsługiwać protokół RSVP.
37. Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping.
38. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu.
39. Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP
Precendence dla ruchu tunelowanego.

40. Musi obsługiwać protokół NTP.
41. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server.
42. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP,
VRRP lub odpowiednika).

43. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA)
z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+.

44. Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent).
45. Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System.
46. Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering.
Zarządzanie i konfiguracja
47. Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3.
48. Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu
Neftflow/JFlow lub odpowiednika.



49. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line
Interface – CLI).

50. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu)
musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian
konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w
pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W
pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików
konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie
dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa
51. Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki, w których pracować będą
urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.

52. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”.
Zasilanie
53. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V
(zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC).

54. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem
przemiennym 230V.

55. Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-
power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia.

56. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji wewnętrznego zasilacza redundantnego.
 Serwis gwarancyjny
57. Urządzenie powinno być objęte minimum 3-letnim serwisem gwarancyjnym producenta
świadczonym na zasadach:

57.1. możliwość zgłaszania usterek w dni robocze w godzinach 8-16
57.2. naprawa urządzenia lub wymiana na sprawne najpóźniej następnego dnia roboczego

po przyjęciu zgłoszenia usterki
57.3. aktualizacja oprogramowania w czasie trwania serwisu
57.4. dostęp do pomocy technicznej producenta

Pozostałe wymagania
58. Elementy, z których zbudowany jest router, muszą być produktami producenta urządzenia,

lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do
oferty), oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty
gwarancyjne.
58.1. wykonawca składa oświadczenie, czy elementy z których zbudowany jest router są

produktami producenta urządzenia,
58.2. w przypadku, gdy elementy z których zbudowany jest router nie są produktami

producenta tego urządzenia wymagane jest oświadczenie producenta zawierające
informacje, że elementy z których zbudowany jest router są uznane przez producenta
routera i oświadczenie to należy dołączyć do oferty

59. Router musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w
Polsce – wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu urządzenie
spełnia ten wymóg.

60. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową oferowanego routera
umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego urządzenia.

61. Wykonawca powinien dysponować personelem wsparcia technicznego w zakresie
konfiguracji i rozwiązywania problemów z oferowanym urządzeniem.



2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące serwera określono w tabeli nr 2

Tabela nr 2
Wymagania Zamawiającego dotyczące serwera

SERWER – ilość : 1 sztuka
1 Obudowa Typu Rack, wysokość 2U;

 Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie
serwera z symetrycznej szafy rack oraz ramieniem porządkującym
ułożenie przewodów w szafie rack;

2 Płyta główna 1. Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez
producenta serwera;

2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2
złącza o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8;

3. Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash
przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);

3 Procesory 1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86
osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności
SPECint_rate2006 min. 201 pkt;

2. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC
dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane
procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera;

4 Pamięć RAM 1. Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu
1600Mhz w kościach o pojemności 8 GB

2. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC,
Memory Scrubbing, SDDC;

3. Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;
4. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB

pamięci RAM;
5 Kontrolery

dyskowe, I/O
- Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB
pamięci podręcznej cache,

6 Dyski twarde 1. Zainstalowane 4 dyski Hotplug SATA 6Gb/s, 7,2K RPM o
pojemności 1 TB każdy;

2. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD;
3. Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16

wewnętrznych dysków twardych Hotplug 2,5;
7 Inne napędy

zintegrowane
- Możliwość wymiennej instalacji wewnętrznego napędu LTO SAS
zamiast napędu optycznego;

8 Kontrolery
LAN

- 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;

9 Kontrolery I/O - niewymagane
10 Porty 1. zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

2. 9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2
wewnętrzne;

3. 1x RS-232;
11 Zasilanie,

chłodzenie
1. Redundantne zasilacze Hotplug o sprawności 94% (tzw klasa

Platinum) o mocy maksymalnej 450W wraz z kablami
zasilającymi

2. Redundantne wentylatory hotplug;



12 Zarządzanie 1. - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera
2.  Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy

zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
2.1 Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler

umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
2.2 Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z

tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem
zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej
komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z
systemem operacyjnym;

2.3 Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
2.4 Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia

energii
2.5 Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
2.6 Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
2.7 Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym

oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów
na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

3. Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację
warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego
hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach
zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii
kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez
producenta serwera)

4. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne
wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające
konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych,
zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze
systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć
operacyjna itd.).

13 Wspierane OS - Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6

14 Gwarancja 1. co najmniej 3 lata gwarancji onsite w trybie naprawy NBD
2. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu

serwera;



15 Dokumentacja,
inne
wymagania

1. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami
producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane
(wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz
muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez
oryginalne karty gwarancyjne;
1.1. wykonawca składa oświadczenie, czy elementy z których

zbudowany jest serwer są produktami producenta urządzenia,
1.2. w przypadku, gdy elementy z których zbudowany jest

serwer nie są produktami producenta tego urządzenia
wymagane jest oświadczenie producenta zawierające
informacje,  że  elementy  z  których  zbudowany  jest  serwer  są
uznane przez producenta serwera i oświadczenie to należy
dołączyć do oferty

2. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta
serwera, że oferowane w przetargu urządzenie spełnia ten wymóg;

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę
produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację
parametrów oferowanego urządzenia;

4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-
800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie
obowiązywania gwarancji na urządzenie i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji
sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych,
procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej,
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

5. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego
modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www
producenta serwera;



Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Istotne postanowienia umowy
§ 1.  Przedmiot umowy
1. Przedmiotem  Umowy  jest  zakup  urządzeń,  a  mianowicie:  jednego  routera  wraz  z

oprogramowaniem i jednego serwera, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w załączniku nr 1 do Umowy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy,
2.2. Formularz ofertowy, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
2.3. Formularz techniczny, którego kopia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia, o którym mowa w ust. 1 są fabrycznie nowe,
nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także nie
toczy się względem tych urządzeń żadne postępowanie sądowe i administracyjne.

4. Przedmiot umowy jest finansowany ze środków inwestycyjnych.

§ 2. Termin dostawy
1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1, w terminie 30.

dni od daty zawarcia umowy.
2. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, Morska Służba

Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Centrum
Informatyczne Polskiej Platformy Informatycznej Administracji Morskiej (parter).

3. Wykonanie dostawy zostanie uznane za zakończone w dniu podpisania przez Strony
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3. Zasady odbioru przedmiotu dostawy
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu Umowy na nr

faksu:  58 620 53 38 lub elektronicznie na adres: andrzej.kucharek@sar.gov.pl ,  co
najmniej 3 dni robocze przed terminem dostawy. Przez dzień roboczy należy rozumieć
każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Strony ustalają, że przy odbiorze przedmiotu dostawy będą obecni uprawnieni do
reprezentowania Wykonawcy i Zamawiającego przedstawiciele. Z czynności odbioru
urządzeń zostanie spisany Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostawy z ofertą
Wykonawcy i opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy. W protokole odbioru
zostaną wymienione numery fabryczne urządzeń.

3. W przypadku gdy odbiór przedmiotu dostawy urządzeń  zakończy się wynikiem
negatywnym, ze względu na stwierdzenie wystąpienia wad lub usterek lub brakiem
zgodności z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy, wówczas
Wykonawca w terminie 48 godzin usunie występujące wady lub usterki wyszczególnione
w protokóle odbioru lub dostarczy urządzenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

mailto:andrzej.kucharek:@sar.gov.pl


4. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w terminie 48 godz, o którym mowa w
ust. 3, ma zastosowanie  § 7. ust. 1 ppkt 1.1.

5. Potwierdzeniem odbioru ilościowego i jakościowego jest Protokół odbioru podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń.

6. Strony ustalają, że w przypadku przesłania urządzeń za pośrednictwem operatora
pocztowego (kuriera) podpisanie przez Zamawiającego potwierdzenia doręczenia
przesyłki (listu przewozowego) nie jest tożsame z dokonaniem przez Zamawiającego
odbioru ilościowo jakościowego i stwierdzeniem jego zgodności z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą
Wykonawcy. Wykonawca o nadaniu przesyłki i Zamawiający o odbiorze przesyłki
informuje Stronę Umowy w formie elektronicznej lub faksem. W informacji tej
Wykonawca określa nadawcę, nr listu przewozowego i rodzaj urządzenia.  Odbiór
odbywa się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. O terminie wykonania
dostawy decyduje data protokołu odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem
przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach
udzielonej gwarancji.

§ 4. Wynagrodzenie
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje mu

wynagrodzenie w kwocie brutto ………………… (słownie:….) złotych, w tym podatek
VAT w stawce……%.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i elementy związane z
wykonaniem przedmiotu Umowy oraz realizacją usług gwarancyjnych, w szczególności:
koszty przedmiotu Umowy, dostawy zaoferowanych urządzeń, oprogramowania,, koszty
transportu, opłat i podatków łącznie z VAT oraz wartość przekazanych Zamawiającemu
praw majątkowych wynikających z udzielenia licencji i wyczerpuje wszelkie roszczenia
finansowe Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

§ 5. Płatności
1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu Umowy na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia, w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 2.
Faktura VAT będzie wystawiona na Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa , 81-340
Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, NIP: 586 20 76 216.

2. Zamawiający dokonana zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.

3. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Warunkiem dokonania zapłaty jest załączony do faktury Protokół odbioru podpisany
przez Strony bez zastrzeżeń i prawidłowo wystawiona faktura VAT.



§ 6. Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia, o

których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, a mianowicie:
1.1. router……..
1.2. serwer……..
1.3. oryginalne karty gwarancyjne producenta Wykonawca dostarczy na etapie

realizacji dostawy.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzeń usterki i wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczone
urządzenia na nowe tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.

5. W okresie gwarancyjnym, w przypadku uszkodzenia urządzeń, jeżeli nie ma wskazań do
przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki, standardowe naprawy (wymiany
podzespołów) będą przeprowadzane na miejscu u Zamawiającego na zasadach NBD.

6. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzeń Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć
dane znajdujące się na dyskach.

7. W przypadku niemożności dokonania naprawy u Zamawiającego i konieczności
dostarczenia urządzeń do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty
dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu
serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.

8. Na czas trwania diagnostyki lub napraw gwarancyjnych Wykonawca dostarcza urządzenia
zastępcze tj. router lub serwer o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i
standardzie.

9. W przypadku, gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż trzy dni lub, gdy urządzenie
będzie wymagało czwartej naprawy (bez względu na rodzaj uszkodzenia) podczas okresu
gwarancyjnego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych (od dnia zgłoszenia czwartej
usterki lub przekroczenia 3 dniowego okresu naprawy) wymieni na własny koszt dane
urządzenie na nowe, takie samo lub inne uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej
takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.

10. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancyjnym, Wykonawca nie będzie
podejmował się naprawy uszkodzenia i nieodpłatnie wymieni uszkodzone dyski na nowe
( o niegorszych parametrach technicznych), uszkodzone dyski pozostają u
Zamawiającego.

11. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

12. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do instalowania i wymiany standardowych
kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków), zgodnie z zasadami sztuki
informatycznej i przez wykwalifikowany personel.



§ 7. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1.1. za nieterminową dostawę urządzeń w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto

określonego w § 4 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ,
1.2. W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy (nie dotrzymania warunków

gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości uszkodzonego
urządzenia (wg. ceny z faktury) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnione odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia
brutto z zastrzeżeniem, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8. Odstąpienie od umowy, Rozwiązanie umowy.
1. Zamawiający  może  odstąpić od  niniejszej  umowy  w  przypadku,  o  którym  mowa  w  art.

145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić
od umowy jeżeli:
3.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie

kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
3.2. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca
w inny niż określony w pkt 3 sposób rażąco naruszy postanowienia umowy, niezależnie
od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.



§ 9. Zmiana umowy
1. W przypadku niemożliwości dostarczenia urządzenia z powodu wycofania z sieci

dystrybucji zaoferowanego routera lub serwera Wykonawca dostarczy urządzenie będące
technicznym następcą pierwotnie oferowanego.

2. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca składa Zamawiającemu
oświadczenie producenta potwierdzające wycofanie z sieci dystrybucji oferowanego
routera lub serwera i określające nowy proponowany model urządzenia wraz z
zapewnieniem o spełnianiu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego
w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia
uznaje się jako zgodę na zmianę.

4. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.

5. Zmiana terminu wykonania w przypadkach określonych w §4 pkt 3.

§10. Sprawy sporne
1. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygania

sporów w trybie mediacyjnym według prawa polskiego a w przypadku nie osiągnięcia
zgody do wystąpienia na drogę sądową do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz 93, z
późn.zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).



Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)
.....................................................................................................................................................

 składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

My, niżej podpisani

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................
( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

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

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego
postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 5 do SIWZ
Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Ja/My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Dostawa routera i serwera

znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

1. Oświadczam/my, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
    w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
    konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.1

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

2.  Oświadczam/my, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej
wymienione podmioty */:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

/ nazwa i adres/

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1
lub pkt 2

1  Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 9 do SIWZ



Załącznik nr 6 do SIWZ
formularz oferty

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie
My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy: …………..……………………..…………………

…………………………………………………………………………………….…………………
( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)
……………………………….……………………………………………………………..………

tel:………………………………..……fax do korespondencji2: ……..…..………………………

e-mail do korespondencji3: ……………………………………………………………………

adres strony internetowej Wykonawcy: ………………………………………………………

Powiat: …………………………………Województwo:………...………………….…….……..

NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa routera i serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia za łączną cenę brutto………………………………………………….….zł

słownie: …………………………………………………………………………..…zł

w tym podatek VAT w stawce …...%

2. Wykaz oferowanych urządzeń:
wyszczególnienie ilość Cena brutto w

złotych
Oświadczamy, że oferowany fabrycznie nowy niżej
wymieniony router jest zgodny z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 Opisu
przedmiotu zamówienia ( zał.1 do SIWZ)

Typ/model……………………………

producent: …………………………..

1 szt

2 Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.
3 Należy wskazać adres e-mail (poczty elektronicznej), na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy
Pzp, będzie przekazywał drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.



Oświadczamy, że oferowany fabrycznie nowy niżej
wymieniony serwer  jest zgodny z wymaganiami
Zamawiającego określonymi Tabeli nr 2 Opisu
przedmiotu zamówienia ( zał.1 do SIWZ)

Typ/model………………………………

producent: …………………………..

1 szt

3. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 wiersz 57  i Tabeli
nr  2 wiersz 14 pkt 1 oraz pkt 2.2. i 2.3. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do
SIWZ), na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji na okres:4

3.1.  ………….…. miesięcy dla routera
3.2. ……………    miesięcy dla serwera

4. Zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy., tj. zgodnie z
wymaganiem określonym w rozdziale VIII SIWZ i § 2 ust.1 istotnych postanowień
umowy ( zał. nr 2 do SIWZ)

5. Oświadczamy, że elementy z których zbudowany jest oferowany router: *)
5.1. są produktami producenta tego routera
5.2. nie są produktami producenta routera *)

6. Oświadczamy, że elementy z których zbudowany jest oferowany serwer: *)
6.1. są produktami producenta tego serwera,
6.2. nie są produktami producenta serwera. *)

7. Oświadczamy, że dysponujemy personelem wsparcia technicznego w zakresie
konfiguracji i rozwiązywania problemów z oferowanym  routerem ( wymaganie określone
w Tabeli nr 1 wiersz 61 ( załącznik nr 1 do SIWZ).

8. Nr infolinii: …………………………….., o której mowa w Tabeli nr 2 wiersz 15 pkt 4
Opisu przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ)

9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy
składające się na należyte i zgodne obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.

4  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy- pkt 2.2 i 2.3. Opisu
przedmiotu zamówienia -Zał. nr 1 do SIWZ



13. Oświadczamy, że :
a.  przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)
b.  podwykonawcom powierzymy wykonanie niżej wymienionych części

zamówienia*): (należy wymienić zakres prac lub czynności)
……………………………………………………………………………………..

14.  Niniejszą ofertę składamy:
a.  we własnym imieniu *)
b.  jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)

15. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną
odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art.
297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm). 5

16. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:
…………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………..

 …………………………………………. ……………………………………….

 …………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

-------------------------------
*) niepotrzebne skreślić – w pkt 5, 6, 13 i 14 Wykonawca, zgodnie ze stanem

faktycznym, musi dokonać odpowiednich skreśleń.

5 Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:
Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.



Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz techniczny
My, niżej podpisani

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn: : Dostawa routera i
serwera, znak postępowania: NZ-RI/I/PN/15/13 oferujemy:

UWAGA: w kolumnie „Opis Wykonawcy dotyczący sposobu realizacji wymagań Zamawiającego „
Wykonawca wyszczególnia parametry ilościowe i jakościowe wymaganych elementów
urządzeń oraz potwierdza spełnianie wymagania opisując sposób jego realizacji.

1. ROUTER : ilość: 1 sztuka , Producent: …………………….
                                                     Model/typ:……………………

Tabela nr 1
lp Wymagania Zamawiającego dotyczące

routera
Opis Wykonawcy dotyczący sposobu
realizacji wymagań Zamawiającego

1 2 3

Wyposażenie
1 Urządzenie musi być routerem modularnym

wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit
Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia
do sieci LAN.

2 Dwa interfejsy muszą mieć możliwość pracy w
trybie „dual-physical” z gigabitowym portem
światłowodowym definiowanym przez GBIC
lub SFP.

3 Urządzenie musi być wyposażone w minimum
256MB pamięci Flash i mieć możliwość
rozbudowy, do co najmniej 4GB.

4 Urządzenie musi być wyposażone w minimum
1GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy,
do co najmniej 4GB.

5 Urządzenie musi być wyposażone w minimum
dwa porty USB.

6 Porty muszą pozwalać na podłączenie
zewnętrznych pamięci FLASH w celu
przechowywania obrazów systemu
operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub
certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję
konsoli szeregowej.

7 Urządzenie musi być dostarczone z kablami
pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli
USB jak i szeregowej.

Architektura
Musi być urządzeniem modularnym
posiadającym możliwość instalacji, co najmniej:

8

8.1.     4 modułów sieciowych z interfejsami



8.2.     2 modułów usługowych z interfejsami.
Moduły usługowe powinny mieć możliwość
wyłączenia w celu oszczędzania energii
elektrycznej
8.3.      1 wewnętrznego modułu usługowego

8.4.      4 modułów z układami DSP. Moduły
DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w
celu oszczędzania energii elektrycznej lub
11 modułów ogólnego przeznaczenia do
dowolnego wykorzystania

9. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny
sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania
DES/3DES/AES.

10. Musi posiadać możliwość skonfigurowania
bezpośredniej komunikacji pomiędzy
wybranymi modułami usługowymi z
pominięciem głównego procesora.

11. Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”.
Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla
aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe
licencje lub klucze aktywacyjne
i wniesienie opłat licencyjnych. Np.
niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-
portowej, gdzie aktywne są 2 porty, a dla
uruchomienia pozostałych konieczne jest
wpisanie kodu, który uzyskuje się przez
wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych
portów.
Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o
dodatkowy moduł usługowy muszą mieć
możliwość obsadzenia modułami:

12.1. z portami szeregowymi – o gęstości,
co najmniej 4 porty na moduł

12.2. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) -
o gęstości, co najmniej 8 portów na
moduł

12.3. z przełącznikiem Ethernet - o
gęstości, co najmniej 16 portów na
moduł

12.4. Content engine

12.5. Intrusion Detection System

12.

12.6. Analizatora sieciowego

Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o
dodatkową kartę sieciową muszą mieć
możliwość obsadzenia kartami:

13.1. z portami szeregowymi – o gęstości,
co najmniej 2 porty na moduł

13.2. ze zintegrowanym modemem ADSL
- o gęstości, co najmniej 1 port na moduł

13.

13.3. ze zintegrowanym modemem
SHDSL - o gęstości, co najmniej 1 port
na moduł



13.4. z interfejsem ISDN BRI (styk S,/T) -
o gęstości, co najmniej 1 port na moduł

13.5. z przełącznikiem Ethernet - o
gęstości, co najmniej 4 portów na moduł

Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o
moduł z układami DSP muszą mieć możliwość
obsadzenia modułami:

14.1. o gęstości nie mniejszej niż 128
kanałów

14.2. pozwalającymi na dynamiczne
alokowanie DSP do różnych zadań
(obsługa interfejsów głosowych,
trancoding, conferencing) z granulacją
do 1 DSP.

14.

14.3. posiadających wsparcie dla usług
wideo

15. Wydajność proponowanego rozwiązania z
włączonymi usługami nie może być mniejsza niż
800,000 PPS

16. Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji
karty NM-16ESW
(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/rou
ters/ps259/product_data_sheet09186a00801aca3
e_ps282_Products_Data_Sheet.html) będącej w
posiadaniu Zamawiającego.

Oprogramowanie - funkcjonalność
17. Oprogramowanie routera musi umożliwiać

rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez
konieczności instalacji nowego
oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności
muszą być dostępne poprzez wprowadzenie
odpowiednich licencji.

18. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP
BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu
multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz
routing statyczny.

19. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4
bajtowych ASN.

20. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności
Policy Based Routing.

21. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów
związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP
v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2.

22. Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3.

23. Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP.

24. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse
Path Forwarding (uRPF).

25. Musi obsługiwać routing między sieciami
VLAN w oparciu o trunking 802.1Q.

26. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6.

27. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w
oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe,
protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi
TCP, oraz o wartości TTL.



28. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń
związanych z filtracją za pomocą list kontroli
dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety
przypisanej do określonego wpisu na listach
kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany
przez router).

29. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast
i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast.

30. Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla
H.224/H.245.

31. Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i
WCCPv2.

32. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ.
33. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz

oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę
ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę
ruchu.

34. Musi zapewniać obsługę mechanizmów
kolejkowania ruchu:

34.1. z obsługą kolejki absolutnego
priorytetu

34.2. ze statyczną alokacją pasma dla typu
ruchu

34.3. WFQ

35. Musi obsługiwać mechanizm WRED.

36. Musi obsługiwać protokół RSVP.

37. Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic
Shaping.

38. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania
pasma dla określonego typu ruchu.

39. Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać
mechanizm honorowania IP Precendence dla
ruchu tunelowanego.

40. Musi obsługiwać protokół NTP.
41. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client,

Server.
42. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop

Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP,
VRRP lub odpowiednika).

43. Musi posiadać obsługę mechanizmów
uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania
(AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS
lub TACACS+.

44. Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie
routed oraz transparent).

45. Musi posiadać funkcjonalność Intrusion
Prevention System.

46. Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering.

Zarządzanie i konfiguracja
47. Musi być zarządzane za pomocą SNMPv3.

48. Musi mieć możliwość eksportu statystyk
ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow
lub odpowiednika.



49. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu
linii poleceń (ang. Command Line Interface –
CLI).

50. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności
plik konfiguracji parametrów routingu) musi
pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi
być możliwość przeglądania i zmian
konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym
komputerze.
Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej
powinno być możliwe uruchomienie urządzenia
z nowa konfiguracją.
W pamięci nieulotnej musi być możliwość
przechowywania dowolnej ilości plików
konfiguracyjnych.
Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być
widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu
zmian.

Obudowa
51. Musi być wykonana z metalu. Ze względu na

różne warunki, w których pracować będą
urządzenia, nie dopuszcza się stosowania
urządzeń w obudowie plastikowej.

52. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”.

Zasilanie
53. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze

źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC)
oraz stałoprądowych (zasilacze DC).

54. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz
umożliwiający zasilanie prądem przemiennym
230V.

55. Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie
zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power)
- w modułach sieciowych dostępnych do
urządzenia.

56. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji
wewnętrznego zasilacza redundantnego.

Serwis gwarancyjny
57. Urządzenie powinno być objęte minimum 3-

letnim serwisem gwarancyjnym producenta
świadczonym na zasadach:

57.1. możliwość zgłaszania usterek w dni
robocze w godzinach 8-16

57.2. naprawa urządzenia lub wymiana na
sprawne najpóźniej następnego dnia
roboczego po przyjęciu zgłoszenia
usterki

57.3. aktualizacja oprogramowania w
czasie trwania serwisu

57.4. dostęp do pomocy technicznej
producenta

Pozostałe wymagania
58. Elementy, z których zbudowany jest router,

muszą być produktami producenta urządzenia,
lub być przez niego certyfikowane (wymagane



oświadczenie producenta dołączone do oferty),
oraz muszą być objęte gwarancją producenta,
potwierdzoną przez oryginalne karty
gwarancyjne.

58.1. wykonawca składa oświadczenie, czy
elementy z których zbudowany jest
router są produktami producenta
urządzenia,

58.2. w przypadku, gdy elementy z których
zbudowany jest router nie są
produktami producenta tego urządzenia
wymagane jest oświadczenie
producenta zawierające informacje, że
elementy z których zbudowany jest
router są uznane przez producenta
routera i oświadczenie to należy
dołączyć do oferty

59. Router musi być fabrycznie nowy i pochodzić z
oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce –
wymagane oświadczenie producenta, że
oferowane w przetargu urządzenie spełnia ten
wymóg.

60. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z
ofertą kartę katalogową oferowanego routera
umożliwiającą weryfikację parametrów
oferowanego urządzenia.

61 Wykonawca powinien dysponować personelem
wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i
rozwiązywania problemów z oferowanym
urządzeniem.

2. SERWER : ilość: 1 sztuka , Producent: …………………….
                                                     Model/typ:……………………

Tabela nr 2
Lp. Wymagania Zamawiającego

dotyczące serwera
Opis Wykonawcy dotyczący

sposobu realizacji wymagań
Zamawiającego

1 2 3 4
1

O
bu

do
w

a Typu Rack, wysokość 2U;
 Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

pełne wysunięcie serwera z symetrycznej
szafy rack oraz ramieniem porządkującym
ułożenie przewodów w szafie rack;

2

Pł
yt

a 
  g
łó

w
na

1. Dwuprocesorowa, wyprodukowana i
zaprojektowana przez producenta serwera;

2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w
tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 5
złącz o prędkości x8;

3. Możliwość integracji dedykowanej,
wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla
wirtualizatora (niezależne od dysków
twardych);



3

Pr
oc

es
or

y

1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w
architekturze x86 osiągający w oferowanym
serwerze w testach wydajności
SPECint_rate2006 min. 201 pkt;

2. Wymagane dołączenie do oferty pełnego
protokołu testów SPEC dla oferowanego
modelu serwera wyposażonego w oferowane
procesory, protokół poświadczony przez
producenta serwera;

4

Pa
m

ię
ć 

 R
A

M

1. Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3
LV Registered typu 1600Mhz w kościach o
pojemności 8 GB

2. Wsparcie dla technologii zabezpieczania
pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing,
SDDC;

3. Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie
„Rank Sparing”;

4. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej,
obsługa do 768GB pamięci RAM;

5

K
on

tr
ol

er
y

dy
sk

ow
e,

 I/
O - Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID

0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache,

6

D
ys

ki
  t

w
ar

de

1. Zainstalowane 4 dyski Hotplug SATA 6Gb/s,
7,2K RPM o pojemności 1 TB każdy;

2. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD;
3. Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera

do obsługi 16 wewnętrznych dysków
twardych Hotplug 2,5;

7

In
ne

 n
ap
ęd

y
zi

nt
eg

ro
w

an
e - Możliwość wymiennej instalacji wewnętrznego

napędu LTO SAS zamiast napędu optycznego;

8

K
on

tr
ol

er
y 

L
A

N

- 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI
boot i teamingu, RJ-45;

9

K
on

tr
ol

er
y

I/
O

- niewymagane

10

Po
rt

y

1. zintegrowana karta graficzna ze złączem
VGA;

2. 9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu
przednim, minimum 2 wewnętrzne;

3. 1x RS-232;
11

Z
as

ila
ni

e,
ch
ło

dz
en

ie 1. Redundantne zasilacze Hotplug o sprawności
94% (tzw klasa Platinum) o mocy
maksymalnej 450W wraz z kablami
zasilającymi

2. Redundantne wentylatory hotplug;



12

Z
ar

zą
dz

an
ie

1. - Wbudowane diody informacyjne
informujące o stanie serwera

2.  Zintegrowany z płytą główną serwera
kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
2.1.  Niezależny od systemu operacyjnego,

sprzętowy kontroler umożliwiający pełne
zarządzanie, zdalny restart serwera;

2.2. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s
(dedykowane złącze RJ-45 z tyłu
obudowy) do komunikacji wyłącznie z
kontrolerem zdalnego zarządzania z
możliwością przeniesienia tej
komunikacji na inną kartę sieciową
współdzieloną z systemem operacyjnym;

2.3. Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także
SSL, SSH)

2.4. Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz
monitoring zużycia energii

2.5. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez
SNMP)

2.6. Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
2.7. Przekierowanie konsoli graficznej na

poziomie sprzętowym oraz możliwość
montowania zdalnych napędów i ich
obrazów na poziomie sprzętowym
(cyfrowy KVM)

3. Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać
wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez
wykorzystania zewnętrznego hardware -
wirtualizacja MAC i WWN na wybranych
kartach zainstalowanych w serwerze (co
najmniej wsparcie dla technologii kart
10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s
oferowanych przez producenta serwera)

4. Oprogramowanie zarządzające i
diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umożliwiające
konfigurację kontrolera RAID, instalację
systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie,
diagnostykę i przewidywanie awarii w
oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu
umożliwiającego monitoring systemu i
środowiska (m.in. temperatura, dyski,
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć
operacyjna itd.).

13

W
sp

ie
ra

ne
O

S

- Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse
SLES11, RHEL 6

14

G
w

ar
an

cj
a 1. co najmniej 3 lata gwarancji onsite w trybie

naprawy NBD
2. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od
momentu zakupu serwera;



15

D
ok

um
en

ta
cj

a,
 in

ne

1. Elementy, z których zbudowane są
serwery muszą być produktami producenta tych
serwerów lub być przez niego certyfikowane
(wymagane oświadczenie producenta dołączone
do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją
producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty
gwarancyjne;

1.1. wykonawca składa oświadczenie, czy
elementy z których zbudowany jest
serwer są produktami producenta
urządzenia,

1.2. w przypadku, gdy elementy z których
zbudowany jest serwer nie są produktami
producenta tego urządzenia wymagane
jest oświadczenie producenta zawierające
informacje, że elementy z których
zbudowany jest serwer są uznane przez
producenta serwera i oświadczenie to
należy dołączyć do oferty

2. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić
z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w
Polsce - Wymagane oświadczenie producenta
serwera, że oferowane w przetargu urządzenie
spełnia ten wymóg;

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
wraz z ofertą kartę produktową oferowanego
serwera umożliwiającą weryfikację
parametrów oferowanego urządzenia;

4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia
techniczna producenta serwera, (ogólnopolski
numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-
801, w ofercie należy podać nr telefonu) w
czasie obowiązywania gwarancji na
urządzenia i umożliwiająca po podaniu
numeru seryjnego urządzenia weryfikację:
konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model
i typ dysków twardych, procesora, ilość
fabrycznie zainstalowanej pamięci
operacyjnej, czasu obowiązywania i typ
udzielonej gwarancji;

5. Możliwość aktualizacji i pobrania
sterowników do oferowanego modelu serwera
w najnowszych certyfikowanych wersjach
bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta
serwera;

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w

dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel



Załącznik nr 8 do SIWZ
Art. 24 ustawy Pzp

WYCIĄG  Z  USTAWY

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)21) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;

1a)22) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

________________________
20) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2V>

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w
odnośniku 1.
2T> Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Nr 87, poz. 484), która weszła w życie z dniem 11 maja 2011 r.



7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)23) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 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) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;

11)23) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, 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 - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)24) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a
ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5)25) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.26)), złożyli odrębne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt
3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.



Załącznik nr 9 do SIWZ
Art. 4 ustawy o ochronie konkurencji

 i konsumentów

WYCIĄG  Z  USTAWY

Dz.U.2007.50.331
2011-05-17 zm. Dz.U.2011.34.173 art. 15

USTAWA
z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów1) 2)

(Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.)
[…]

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie

działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

 2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;

 3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w
rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;

 4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi
osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
 5) porozumieniach - rozumie się przez to:

a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między
przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,

b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich
związki,

c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;
 6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między

przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów
dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży;

 7) towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe, usługi, a także roboty budowlane;



 8) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe,
prowizje i narzuty do cen;

 9) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie,
cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są
oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier
dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują
zbliżone warunki konkurencji;

10) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości
działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów;
domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym
przekracza 40 %;

11) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać
albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym;

12) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3));

13) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich
związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów
konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych;

14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę;

15) przychodzie - rozumie się przez to przychód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym dzień
wszczęcia postępowania na podstawie ustawy, w rozumieniu obowiązujących przedsiębiorcę
przepisów o podatku dochodowym;

16) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszane przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów;

17) tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.4));

18) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
19) Traktacie WE - rozumie się przez to Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C

325 z 24.12.2002);
20) rozporządzeniu nr 1/2003/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 1/2003/WE z dnia

16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i
82 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 08, t. 02, str. 205);

21) rozporządzeniu nr 139/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 139/2004/WE z
dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. Urz. UE L 024 z
29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 03, str. 40);

22) rozporządzeniu nr 2006/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy
między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie
ochrony konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony
konsumentów") (Dz. Urz. UE L 364 z 9.12.2004).
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