Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: ZP-2380-214-31/2015 Zakup ruterów oraz przełączników sieciowych dla jednostek
Policji województwa śląskiego.
Numer ogłoszenia: 111229 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038
Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-214-31/2015 Zakup ruterów
oraz przełączników sieciowych dla jednostek Policji województwa śląskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje
zakup i dostawę ruterów oraz przełączników sieciowych z obsługą PoE+ dla jednostek Policji
w województwie śląskim. 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania: Zadanie nr 1. Zakup
ruterów Zadanie nr 2. Zakup przełączników PoE+ 48-portowe Zadanie nr 3. Zakup przełączników
sieciowych: - przełączniki 48-portowe - przełączniki 24-portowe 3. Szczegółowe informacje
dotyczące minimalnych parametrów technicznych znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ - opisie
przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości, gatunku I-go. 5.
Zamawiający wymaga - na przełączniki 24 portowe minimum 24 miesięcznej gwarancji, - na
przełączniki 48 portowe minimum 24 miesięcznej gwarancji, - na przełączniki 48 portowe PoE+
minimum 24 miesięcznej gwarancji, - na rutery minimum 24 miesięcznej gwarancji, przy czym
gwarancja na dane urządzenie oferowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż gwarancja
producenta.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.20.00-7, 32.41.31.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
01.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium dla Zadania nr 2, w wysokości 7500 zł, które należy wnieść jak niżej
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji dla każdego urządzenia złożone na załączniku
nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub odrębnym dokumencie 2. Oświadczenie Wykonawcy, że w
przypadku braku wskazania gwarancji, w któreś z pozycji w kolumnie nr 8, załącznika nr 3
-formularz cenowy, dla zadania nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3, przyznaje on gwarancję minimalną
wymaganą przez Zamawiającego. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot dostawy jest
fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości,
gatunku I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym
dokumencie. 4. Oświadczenie Wykonawcy o terminie dostawy złożone na załączniku nr 1 do
SIWZ- formularz ofertowy 5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy złożone na załączniku nr 1 do
SIWZ - formularz ofertowy lub odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że
oferowane urządzenia spełniają minimalne wymogi techniczne określone w załączniku nr 3 do
SIWZ złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub odrębnym dokumencie. 7.
Oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia
złożone na odrębnym dokumencie - załącznik nr 4 do SIWZ deklaracja zgodności oferowanego
sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia. 8. Wskazanie przez Wykonawcę producenta i modelu
oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 tabeli zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz
cenowy 9. Dołączenie do oferty kart katalogowych dla oferowanych przez Wykonawcę modeli
przełączników i routerów w języku polskim lub angielskim złożone na odrębnym dokumencie. 10.
Oświadczenie, Wykonawcy czy powierza wykonanie zamówienia podwykonawcy/om, a w
przypadku gdy powierzy oświadczenie Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie
realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz
ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 11. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) oświadczenie Wykonawców jaki zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących
wspólnie, złożone na odrębnym dokumencie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2)
V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - projekt
umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach , Zespół Zamówień Publicznych,blok A, parter ul. J. Lompy 19,
40-038 Katowice, woj. śląskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół
Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok A, parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej dla
zadania nr 2 tj. Przełączniki PoE+ 48-portowe: 1. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli zostaną
złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Zaproszenie do udziału w aukcji
zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Zaproszenie
zostanie wysłane z platformy aukcji elektronicznej, za czynność przesłania odpowiada Urząd
Zamówień Publicznych. 3. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/ 4. W formularzu ofertowym
należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy podczas aukcji
elektronicznej. 5. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba
składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do
reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 6. Zmiany osoby, która będzie składała
oferty -postąpienia- podczas aukcji elektronicznej można dokonać najpóźniej na jeden dzień przed
otwarciem aukcji. 7. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w
trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności. 8.

Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany
podmiot certyfikujący - wpisany do rejestry prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
9. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym
przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu
najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. 10. Zamawiający zarejestruje Wykonawców
zaproszonych do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez
Wykonawcę zaproszenie wraz z hasłem i loginem. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie
udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych Wykonawców. LOGIN
i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz
z zaproszeniem do aukcji. 11. UWAGA: zagubienie loginu uniemożliwi Wykonawcy korzystanie z
założonego konta. Zagubienie lub zapomnienie hasła nie powoduje utraty możliwości korzystania z
konta użytkownika, gdyż system przewiduje możliwość wygenerowania nowego hasła. 12. Po
otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie aukcyjnej
za pomocą otrzymanego w zaproszeniu loginu i hasła oraz potwierdzenia poprawności danych
wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia wyślij wiadomość do zamawiającego
UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego
osoby uprawnionej do składania postąpień. 13. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do
momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane
kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem
wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w rozdziale XI SIWZ 14. Kryterium oceny ofert w
aukcji elektronicznej jest cena oraz gwarancja na zaoferowany produkt, kryterium zostało określone
w rozdziale XI SIWZ Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do
systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa -dot. ceny-, która może zostać poprawiona
przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert -postąpień dot. tylko kryterium ceny-.
Drugie kryterium - gwarancja będzie stałe tj. zostanie wpisana wartość otrzymanych punktów za to
kryterium, która nie ulegnie zmianie. 15. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach
do udziału w aukcji. 16. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie.
17. Aukcja zostanie zamknięta, jeżeli w jej trakcie przez 20 minut nie zostanie złożone żadne nowe
postąpienie. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji. 18. UWAGA: W trakcie złożenia
postąpienia istnieje rozbieżność czasowa pomiędzy złożeniem postąpienia a weryfikacją podpisu
elektronicznego -ok. 30 s-. Sytuacja ta może mieć wpływ przy składaniu postąpienia w ostatniej
minucie na jego złożenie. Może zdarzyć się, że portal nie zdąży zweryfikować podpisu i postąpienie
zostanie odrzucone przez system. 19. W sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty
uzyskają jednakową liczbę punktów, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aukcji, w
celu przeprowadzenia dogrywki. 20. W toku dogrywki wykonawcy mają możliwość złożenia po
jednym postąpieniu, czas trwania dogrywki będzie wynosił 10 minut. 21. Sposób składania ofert
-postąpień- w toku aukcji elektronicznej: a W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty
elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową
https://aukcje.uzp.gov.pl. b Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie.
c Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: Moje aukcje, w widoku oferta d W celu
wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie złóż postąpienie znajdujące się obok danego
kryterium, a następnie wprowadzić oferowaną cenę i nacisnąć zmień. e System wskazuje
przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. Czynność

wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji. f
Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia zapisz. g) Należy pobrać i
zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie -dokument w formacie PDF-, a następnie
nacisnąć polecenie DALEJ. h Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument opisujący
postąpienie podpisać - z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania podpisu
-oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu elektronicznego - podpis w formacie
XADES lub SIG i W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie wybierz plik, a następnie
wskazać plik podpisu postąpienia -plik w formacie XADES lub SIG- i nacisnąć przycisk wyślij 22.
Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia
aukcji elektronicznej: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz
dostępem do sieci Internetowej zalecane przez administratora platformy są przeglądarki: Mozilla
Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub Opera w wersji 9.0 lub wyższej lub Gogle Chrome w wersji
3.0 lub wyższej -Administrator platformy nie zaleca korzystania z przeglądarki Internet Explorer ze
względu na brak kompatybilności ze standardami systemu aukcyjnego oraz problemami
bezpieczeństwa- program do odczytu plików w formacie PDF ważny kwalifikowany certyfikat
podpisu elektronicznego oraz oprogramowanie służące do składania podpisu elektronicznego
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty w toku aukcji elektronicznej
za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Nie jest
możliwe podpisywanie ofert przy użyciu funkcji podpisu dostępnej w programie Adobe Reader
Oferty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w formacie XADES albo SIG,
gdyż tylko dokumenty opatrzone podpisem w ww. formatach są akceptowane przez system
aukcyjny. Dopuszczalny jest zarówno podpis wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Celem uniknięcia
ewentualnych problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do
oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego przed rozpoczęciem aukcji.
W trudności z właściwym skonfigurowaniem oprogramowania -w szczególności ustawieniu
formatu podpisu na XADES albo SIG -zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu elektronicznego.
Wszelkie operacje związane z przyjmowaniem i weryfikacją postąpień opatrzonych bezpiecznym
podpisem elektronicznym są wykonywane bezpośrednio przez program aukcyjny. 23. Wykonawca,
który zwycięży w aukcji elektronicznej jest zobligowany do dostarczenia w wyznaczonym czasie
nowego formularza ofertowego oraz formularza cenowego przeliczonego zgodnie z rozdziałem X
SIWZ w oparciu o kwotę uzyskaną podczas aukcji oraz przepisania oferowanego terminu dostawy,
który nie może ulec zmianie w stosunku do zaoferowanego przed aukcją. 24. Wykonawca w trakcie
wypełniania formularza ofertowego zobowiązany jest do prawidłowego przeliczenia ceny, przy
czym kwota nie może przekroczyć ceny, wylicytowanej w trakcie aukcji elektronicznej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. Zakup ruterów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1. Zakup

ruterów Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych parametrów technicznych znajdują
się w załączniku nr 5 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu, dobrej jakości, gatunku I-go. Zamawiający wymaga:na rutery
minimum 24 miesięcznej gwarancji, przy czym gwarancja na dane urządzenie oferowana
przez Wykonawcę nie może być krótsza niż gwarancja producenta. Gwarancja będzie
liczona od dnia dostawy. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy. Zamawiający wymaga
aby, oferowane urządzenia spełniały minimalne wymogi techniczne określone w załączniku
nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne jednak muszą one spełniać
minimalne wymogi techniczne określone w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga
wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2
tabeli zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ - formularzu cenowym. Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty kart katalogowych dla oferowanych przez Wykonawcę modeli
przełączników i ruterów w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga, aby
urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi
w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie
wymagał wraz z dostawą stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro
przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez
przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski. Wykonawca może
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym
czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki
będzie realizował przy jego/ich udziale. W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga
złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie
realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Uwaga: Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 5 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne,
oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważność
Zamawiający uzna sprzęt o takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do
SIWZ, o co najmniej takim samym zakresie użytkowania, o parametrach nie gorszych niż
wskazane w załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 90
• 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. Zakup przełączników PoE+ 48-portowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2. Zakup

przełączników PoE+ 48-portowe Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych
parametrów technicznych znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ - opisie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od
wad technicznychi prawnych, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości, gatunku I-go.
Zamawiający wymaga na przełączniki 48 portowe PoE+ minimum 24 miesięcznej
gwarancji, przy czym gwarancja na dane urządzenie oferowana przez Wykonawcę nie może
być krótsza niż gwarancja producenta. Gwarancja będzie liczona od dnia dostawy.
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były wyprodukowane nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem dostawy. Zamawiający wymaga aby, oferowane urządzenia spełniały
minimalne wymogi techniczne określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne jednak muszą one spełniać minimalne wymogi
techniczne określone w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wskazania przez
Wykonawcę producenta i modelu oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 tabeli zawartej w
załączniku nr 3 do SIWZ - formularzu cenowym. Zamawiający wymaga dołączenia do
oferty kart katalogowych dla oferowanych przez Wykonawcę modeli przełączników
i ruterów w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga, aby urządzenia
dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi w oficjalnym
kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie wymagał
wraz z dostawą stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro przedstawiciela
producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela
biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski. Wykonawca może powierzyć
wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy
powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki
będzie realizował przy jego/ich udziale. W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga
złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie
realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Uwaga: Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 5 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne,
oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważność
Zamawiający uzna sprzęt o takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do
SIWZ, o co najmniej takim samym zakresie użytkowania, o parametrach nie gorszych niż
wskazane w załącznikach do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.20.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 90
• 2. Termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. Zakup przełączników sieciowych: - przełączniki 48portowe - przełączniki 24-portowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3. Zakup
przełączników sieciowych: - przełączniki 48-portowe - przełączniki 24-portowe
Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych parametrów technicznych znajdują się w
załączniku nr 5 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych,
dopuszczony do obrotu, dobrej jakości, gatunku I-go. Zamawiający wymaga:- na
przełączniki 24 portowe minimum 24 miesięcznej gwarancji, - na przełączniki 48 portowe
minimum 24 miesięcznej gwarancji, przy czym gwarancja na dane urządzenie oferowana
przez Wykonawcę nie może być krótsza niż gwarancja producenta. Gwarancja będzie
liczona od dnia dostawy. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były
wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy. Zamawiający wymaga
aby, oferowane urządzenia spełniały minimalne wymogi techniczne określone w załączniku
nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne jednak muszą one spełniać
minimalne wymogi techniczne określone w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga
wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2
tabeli zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ - formularzu cenowym. Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty kart katalogowych dla oferowanych przez Wykonawcę modeli
przełączników i ruterów w języku polskim lub angielskim. Zamawiający wymaga, aby
urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy były urządzeniami zakupywanymi
w oficjalnym kanale sprzedaży Producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie
wymagał wraz z dostawą stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro
przedstawiciela producenta, a jeżeli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez
przedstawiciela biura europejskiego, odpowiadającego za rynek polski. Wykonawca może
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od
Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym
czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia
podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki
będzie realizował przy jego/ich udziale. W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga
złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie
realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Uwaga: Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 5 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne,
oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważność
Zamawiający uzna sprzęt o takim samym przeznaczeniu jak wskazane w załącznikach do
SIWZ, o co najmniej takim samym zakresie użytkowania, o parametrach nie gorszych niż
wskazane w załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.20.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 90
• 2. Termin dostawy - 10

