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Polska-Katowice: Systemy i serwery informacyjne
2013/S 158-275450

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.7.2013, 2013/S 142-246914)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48800000
Systemy i serwery informacyjne
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 O udzielenie zamówienia mogąubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy PZPdotyczące:
1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem iwartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
1.1.1 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotuzamówienia
polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy polegającejna wdrożeniu systemu
teleinformatycznego opartego o usługi katalogowe: Active Directory lub równoważne,wykorzystującego technologię
wirtualizacji oraz serwery typu Blade o wartości 3 mln PLN netto każda
Dowodem, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty są:
a) poświadczenie,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanieuzyskać
poświadczenia wskazanego
c) w przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostaływykonane lub
są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów
d) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w literze a) i b) może przedkładać dokumentypotwierdzające
wykonanie lub wykonywanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia PrezesaRady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający odwykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu,potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innychpodmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacjizobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacjizamówienia. W tym celu Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty następujące dokumenty :
2.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia
2.2 oświadczenie o sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniuzamówienia;
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3 Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przezWykonawcę
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy Prawo
zamówień publicznych
4 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dooferty
dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału wpostępowaniu
zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
5 Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
5.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6m-cy przed
upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,jeżeli istnienie określonych
w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganymterminie.
5.2 W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwałyprzez
odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu wKRS.
Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczasowy obowiązujący KRS uchwałę ozmianie zarządu
jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członkazarządu. Brak informacji z
KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiemzarządu, co wynikać będzie z uchwały nie
będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy.
A Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału
w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp(wzór zał. nr 1
do SIWZ),
1.2 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaww okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzeczktórych dostawy wykonane, wg
wzoru załącznika nr 9 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostaływykonane lub są wykonywane należycie.
2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należyprzedłożyć:
2.1 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 1 do SIWZ).
2.2 aktualnego odpisu 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 dowykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert.
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawcanie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
naubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3 W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP,Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
3.1 Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności dogrupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożone nazałączniku nr 1
do SIWZ – formularz ofertowy.
3.2 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – Listę podmiotów należących do tej samej grupykapitałowej złożone
na odrębnym dokumencie.
4 Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy Pzp, polegający nazasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brałyudział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresiewymaganym dla Wykonawcy,
określonym w rozdziale IV A ppkt 2.1 do 2.7.
5 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniapublicznego,
każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określonew podpunkcie od 2.1 do
2.7. SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach od 1.1 do 1.2 SIWZmogą przedstawić łącznie.
6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się jedokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnymalbo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przednotariuszem.
7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentów:
1) o których mowa w rozdziale IV litera A :
a) podpunkcie 2.2–2.4 i 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lubmiejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji
właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) podpunkcie 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4–
8,10 i 11 ustawy
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8 W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.:informacja
z banku lub SKOK, itp. ), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dniawystawienia
dokumentu (informacja z banku lub SKOK).
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianiawymagań
zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
1 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia
publicznegoniezbędnym jest wskazanie w ofercie w formie oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu
zamówieniabędzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
2 Oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich majątkowych praw autorskichdo
przygotowanego oprogramowania autorskiego oraz dokumentacji, w tym jej elementów składowych, nawszystkich polach
eksploatacji (m.in. modyfikacja, kopiowanie), złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularzofertowy lub na odrębnym
dokumencie.
3 Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ .
4 Oświadczenie, Wykonawcy że przedmiot dostawy jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wadtechnicznych
i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ -formularz ofertowy lub na
odrębnym dokumencie.
5 Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadkupowierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przyjego/ich udziale na
załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
6 Formularz cenowy załącznik nr 4 SIWZ – brak załączenia formularza cenowego do oferty będzie
skutkowałoodrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z
treściąSIWZ.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
30.08.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
30.08.2013 (12:30)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
—.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
1.1.1 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy polegającejna wdrożeniu systemu
teleinformatycznego opartego o usługi katalogowe: Active Directory lub równoważne, wykorzystującego technologię
wirtualizacji oraz serwery typu Blade o wartości 3 000 000 PLN netto każda.
Dowodem, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty są:
a) poświadczenie;
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b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia wskazanego;
c) w przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane lub
są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
d) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w literze a) i b) może przedkładać dokumenty potwierdzające
wykonanie lub wykonywanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).
2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu
Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
2.1 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia;
2.2 oświadczenie o sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia.
3 Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez Wykonawcę
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty
dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu
zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
5 Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
5.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych
w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.
5.2 W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez
odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS.
Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczasowy obowiązujący KRS uchwałę o zmianie zarządu
jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z
KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie
będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy.
A Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnianiawarunków udziału
w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 1
do SIWZ).
1.2 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaww okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzeczktórych dostawy wykonane, wg wzoru
załącznika nr 9 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów, czy zostaływykonane lub są wykonywane należycie.
2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 1 do SIWZ);
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2.2 aktualnego odpisu 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 dowykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawcanie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3 W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
3.1 Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożone nazałączniku nr 1 do
SIWZ – formularz ofertowy.
3.2 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożone
na odrębnym dokumencie.
4 Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy Pzp, polegający nazasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brałyudział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy,
określonym w rozdziale IV A ppkt 2.1 do 2.7.
5 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określonew podpunkcie od 2.1 do
2.7. SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach od 1.1 do 1.2 SIWZ mogą przedstawić łącznie.
6 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tymże w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się jedo kumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w rozdziale IV litera A:
a) podpunkcie 2.2–2.4 i 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lubmiejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji
właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) podpunkcie 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11
ustawy.
8 W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja
z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dniawystawienia
dokumentu (informacja z banku lub SKOK).
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań
zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
1 Oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do
przygotowanego oprogramowania autorskiego oraz dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach
eksploatacji (m.in. modyfikacja, kopiowanie), złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym
dokumencie.
2 Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ .
3 Oświadczenie, Wykonawcy że przedmiot dostawy jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na
odrębnym dokumencie.
4 Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przyjego/ich udziale na
załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
5 Formularz cenowy załącznik nr 4 SIWZ – brak załączenia formularza cenowego do oferty będzie skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ustawy Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
04.09.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
04.09.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
04.09.2013 (12:30)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert. Dokumenty zostaną przekazane
bezpłatnie.


