Konin, dn. 06.11.2020r.

Prokuratura Okręgowa w Koninie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62 -510 Konin
tel. O 63 243 75 10 w. 220

PO VII WB 262.100.2020
Zapytanie ofertowe
W związku z prowadzonym postęp?waniem o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zwracam się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejrnująceqo
zadanie: zakup wraz z dostawa serwera na potrzeby Prokuratury Okręgowej

w Koninie

I. Zamawiający.
Prokuratura Okręgowa w Koninie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62 - 510 Konin
Telefon: (63) 243-75-10
Godziny pracy: 7:30 do 15:30

li. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1843) - wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro.

Ili. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą serwera na potrzeby
Prokuratury Okręgowej w Koninie.
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony serwer jest fabrycznie nowy, kompletny
i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do
obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia
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co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r.
o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2019 poz. 155 ze zm. )
5. Wykonawca zapewnia, ze dostarczony serwer pochodzi z oficjalnych kanałów
sprzedaży dystrybucji producenta na polski rynek.

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowania
a. Pochodzi

z

legalnego

źródła

i

posiada

wszystkie

składniki,

potwierdzające legalność ich pochodzenia ( np. oryginalne opakowanie,
oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz dostępu itp.)
b. Nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231 ze zmianami)
,.
c. pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na
polski rynek
7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV:
Serwer 48820000-2
System operacyjny 48620000-0
Pakiet oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8
8. Serwer zostanie dostarczony transportem Wykonawcy oraz wniesiony na jego
koszt i ryzyko do siedziby Prokuratury Okręgowej w Koninie, przy ul. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin, pok. 109 (I piętro).
9. Do chwili przekazania serwera Zamawiającemu, wszelkie ryzyko związane
z jego przypadkową utratą bądź uszkodzeniem obciąża Wykonawcę.
1 O. W dniu dostawy zostanie ona potwierdzona protokołem odbioru przez
przedstawicieli

Zamawiającego

i

Wykonawcy.

Odbiór

będzie

polegał

sprawdzeniu zgodności rodzaju dostarczonego serwera z umową. Wzór
protokołu stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
11. W przypadku niezgodności dostarczonego serwera z ofertą Wykonawcy,
Zamawiający odmówi odbioru serwera, a czynność sporządzenia protokołu
zostanie zawieszona do czasu wykonania dostawy w sposób zgodny z umową,
z uwzględnieniem konsekwencji §6 ust 1 pkt. a) Umowy.
12. W przypadku, w którym Zamawiający podczas sporządzania odbioru stwierdzi
niezgodność
w

specyfikacji

jakościowego,

parametrów
technicznej

z

minimalnymi
serwera,

czynność sporządzenia

wymaganiami

Zamawiający

zawartymi

odmówi

odbioru

protokołu jakościowego zostanie

zawieszona do czasu wykonania dostawy w sposób zgodny z umową,
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z uwzględnieniem konsekwencji §6 ust 1 pkt. a). Wykonawca ma obowiązek
w terminie 4 dni roboczych dostarczyć serwer o parametrach zgodnych z
wymogami specyfikacji technicznej pod rygorem odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy
13. W przypadku, w którym Zamawiający podczas sporządzania odbioru
jakościowego stwierdzi niezgodność parametrów z minimalnymi wymaganiami

zawartymi w specyfikacji technicznej serwera, Zamawiający odmówi odbioru
jakościowego,

czynność sporządzenia protokołu jakościowego zostanie

zawieszona do czasu wykonania dostawy w sposób zgodny z umową,
z uwzględnieniem konsekwencji §6 ust 1 pkt. a) umowy. Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin 4 dni

roboczych

na

dostawę

serwera

o parametrach zgodnych z wymogami specyfikacji technicznej pod rygorem
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
14. Naprawa serwera w ramach gwarancji nastąpi w siedzibie Zamawiającego,
chyba że niezbędne będzie naprawa serwera w siedzibie producenta lub
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym- wówczas koszt transportu
w obie strony pokrywa Wykonawca.
15. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od zgłoszenia. Pod
pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia z określeniem czynności wymaganych do naprawy usterki
tj. konieczności wymiany elementu lub sugestii umożliwiających usunięcie
usterki. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Naprawy gwarancyjne serwera
muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta. Rozpoczęcie naprawy rozpocznie się maksymalnie
w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia.
16. Zgłoszenie awarii może nastąpić drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
Zgłoszenie awarii będzie przekazywane przez Zamawiającego w dniach
roboczych ( od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy (7:30-15:30).
Natomiast w sytuacjach wyjątkowych strony dopuszczają zgłoszenie awarii
w dniach roboczych po godzinach urzędowania Zamawiającego, czyli po godz.
15:30. Strony dopuszczają także sytuację naprawy awarii po godzinach
urzędowania.
17. W przypadku naprawy trwającej dużej niż 3 dni robocze Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego urządzenia o parametrach
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technicznych tożsamych z urządzeniem wadliwym.
,.
18. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia serwera o równoważnych lub
lepszych

parametrach

użytkowych,

bez

dodatkowego

wynagrodzenia,

w przypadku, gdy pomimo trzech napraw serwer nadal wykazuje wady tego

samego rodzaju. Termin dostawy nowego serwera nie przekroczy pięciu dni
roboczych od momentu zgłoszenia wystąpienia po raz czwarty tej samej wady,
usterki lub awarii. Wymiana wadliwego serwera na zaoferowany przez
Wykonawcę

serwer

zastępczy

musi

zostać

zaakceptowana

przez

zamawiającego na piśmie i nie wymaga aneksu do umowy.
19. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
20.Zamawiający nie dopuszcza możliwości narzucenia przez Wykonawcę żadnych
płatnych

usług-

np.

płatnych

przeglądów

w

trakcie

trwania

okresu

gwarancyjnego.
21. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez 3 lata od daty
dostawy.
22. Wykonawca gwarantuje, że oferowany serwer, jak i wszystkie zamontowane
elementy są fabrycznie nowe.

IV. Termin realizacji zamówienia:

1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy.
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: nie później niż do dnia
16.12.2020 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2.2. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia,
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia.
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3. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498),
b. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności,
Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
4. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za
odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w.postępowaniu.
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Oświadczenie, o którym mowa powyżej - wg wzoru określonego w załączniku nr 3
do Zapytania ofertowego (oryginał).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy Wykonawca.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu oferty oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w pkt. VI. 1 należy składać wyłącznie w formie pisemnej natomiast wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
a) PISEMNIE: na adres - Prokuratura Okręgowa w Koninie, ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 1,62 - 51 O Konin,
b) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: na adres email: ba@konin.po.gov.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje przekazywane za pomocą
faksu lub drogą elektroniczną zostaną na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzone.
3.

Osobą

ze

strony

Zamawiającego

upoważnioną

do

kontaktowania

się

z Wykonawcami jest:
Inspektor Sara Grzeszczak tel. 63 243 75 1 O wew. 220, e-mail: ba@konin.po.gov.pl
4. Jeżeli Wykonawca dopuszcza sposób przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, jest zobowiązany podać informację
dotyczącą adresu email w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w formularzu
ofertowym.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania, to znaczy od 7.30 do 15.30.

VIII. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione
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podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich uzupełnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty lub wyjaśnień dotyczących załączonych do oferty
oświadczeń i dokumentów.
5. Jeżeli zaoferowana cena, będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny będzie spoczywać
na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli
wyjaśnień lub jeśli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz
z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
6.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 chyba, że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
6.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
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postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.5.
7. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający:
7 .1. poprawi w ofercie:

7.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
7.1.2. oczywiste

omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
7.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowymi
informacjami

dotyczącymi

przedmiotu

zamówienia,

niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
7.2. odrzuci ofertę, jeżeli:
7.2.1. jej treści nie odpowiada treści Zapytania ofertowego z zastrzeżeniem
sytuacji dotyczącej poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności
oferty z treścią Zapytania ofertowego,
7.2.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
7.2.3. wykonawca nie udzielił wyjaśnień o których mowa w sekcji VIII ust. 5 lub
jeżeli

dokonana

ocena

wyjaśnień

wraz

ze

złożonymi

dowodami

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia,
7.2.4. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których zamawiający nie jest
w stanie poprawić,
7.2.5. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w sekcji VIII ust. 7.
7.2.6. wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie wyjaśnił
wątpliwości bądź niejasności lub nie uzupełnił braków formalnych,
7.2.7. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
7.2.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający informuje

niezwłocznie wykonawcę,

który został wykluczony

z postępowania, o powodach wykluczenia podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
9. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została odrzucona
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o powodach odrzucenia oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1 O. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
10.1. w prowadzonym postępowaniu, w wyznaczonym terminie składania ofert
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
10.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę,

którą

Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
10.3. w przypadkach o których mowa w sekcji XIII ust. 6 zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
10.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie nie leży w interesie publicznym czego nie można
było wcześniej przewidzieć lub realizacja wydatku publicznego nie jest
zasadna,
10.5. postępowanie

obarczone

jest

niemożliwą

do

usunięcia

wadą

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
10.6. nie zostały przyznane środki finansowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

IX. Termin związania ofertą:
Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Złożone przez Wykonawcę dokumenty ofertowe muszą zawierać:
1.1. ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 - formularz ofertowy
1.2. oświadczenie

stanowiące, potwierdzenie,

że Wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru
określonego w załączniku nr 3 - oświadczenie.
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1.3. Oświadczenia i dokumenty powinny być opatrzone podpisem (podpisami)
osoby ( osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę ( osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie

pełnomocnictwa.
1.4. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu
pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
1.5. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem na
'

dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy lub osób, o których
mowa w pkt 1.3. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie
poświadczonych stron.
I

1.6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.3 należy dołączyć w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
1.7. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą kartę katalogową produktu, opis lub inny
dokument

potwierdzający

zgodność

produktu

z

opisem

przedmiotu

zamówienia.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu
nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie
pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski
i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
3. Zamawiający zaleca aby:
3.1. oferta była złożona w formie pisemnej oraz podpisana przez upoważnioną do
reprezentowania osobę. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być
dołączone do oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty lub dostępnych w bezpłatnych
bazach danych ( np. z odpisu z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3.2. oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej
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nienaruszalności do terminu otwarcia ofert; ponadto koperta winna posiadać
nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy oraz winna być zaadresowana
na Zamawiającego z dopiskiem:
Oferta na zadanie pn.: zakup wraz z dostawą serwera na potrzeby Prokuratury
Okręgowej w Koninie

Oznaczenie sprawy PO VII WB 262.100.2020
Nie otwierać do dnia 16.11.2020 r. godz. 10:15
5. Każda poprawka w ofercie musi być naniesiona czytelnie i podpisana przez osobę
uprawnioną do podpisania oferty.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Na kopercie/opakowaniu poza oznaczeniem podanym wyżej, koperta/opakowanie
musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można
było zwrócić bez otwierania.
8. Zamawiający

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zdarzenia

wynikające

z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek
z wymaganych informacji.
9. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie o dacie, godzinie
i numerze jakim oznakowana została złożona oferta.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
I. Sposób złożenia ofert: każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu
tylko jedną ofertę.
2. Termin składania ofert:
a)

oferty należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 1,62- 51 O Konin, parter, biuro podawcze, nie później niż do
godziny 10:00 w dniu 16.11.2020 r.

b)

dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak o dacie wpływu oferty
bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki (wpisane na
potwierdzeniu odbioru) na adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający
nie

ponosi

odpowiedzialności

za

otwarcie

lub

zaginięcie

oferty

w czasie jej dostawy oraz nieterminowy wpływ do siedziby Zamawiającego.
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3. Oferty złożone po terminie.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert będą uznane za
"spóźnione" i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
4. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.11.2020 r.
o godz. 10:15, w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, 62-51 O Konin,
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali konferencyjnej pokój nr 03.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty
zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza

na stronie

internetowej informacje o których mowa w ppkt. 3)

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca

określi

cenę

przedmiotu

zamówienia

w

złotych

polskich

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena będzie obejmować
wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu
ofertowym; będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, ewentualne
upusty i rabaty, koszty dojazdu do jednostki, oraz pozostałe koszty (w tym podatek
VAT), jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone
niniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu, ,
1.2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że oferent spełnia warunki
formalne określone niniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu,
1.3. złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
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1.4. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami,
którym przypisano poniższe znączenie:
Cena brutto - 100% ( łączna wartość brutto podana formularzu ofertowym).
3. Ocena kryterium „Cena ofertowa brutto" dokonana będzie na podstawie ceny brutto
zawartej w ofercie cenowej wg wzoru:
C

=

C .
mm

Co

X

100

gdzie:
Gmin -najniższa

cena spośród złożonych ofert

Co - cena oferty badanej
4. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki
określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. W przypadku, kiedy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia tzw. ofert dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej oraz poinformuje Wykonawców, którzy będą brali udział w postępowaniu.
2. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania
umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę

na warunkach określonych

w formularzu ofertowym i zgodnie z załączonym projektem umowy - załącznik nr 4.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w

sprawie

zamówienia

publicznego,

Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
XV. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie
internetowej Prokuratury Okręgowej w Koninie, tj.: http://www.konin.po.gov.pl/
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XVI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający
informuję, że w odniesieniu do Wykonawców będących osobami fizycznymi:
•

administratorem Wykonawcy danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa
w Koninie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-51 O Konin, tel. 63 243 75 1 O
e-mail: sekretariat@konin.po.gov.pl;

•

inspektorem ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Koninie
jest Pan Krystian Ryczyński, tel. 63 243 75 1 O, e-mail: iod@konin.po.gov.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn. zakup wraz serwera na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Koninie oraz podległych jej prokuratur rejonowych PO VII WB

'

262.100.2020 prowadzonym w trybie wyłączonym spod stosowania ustawy Pzp
- art. 4 pkt 8 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) - wartość zamówienia nie
przekracza 30 OOO euro
•

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o złożony
wniosek z wyłączeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

•

dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem
nr 38/18 z dnia 31 grudnia 2018r.

Prokuratura Generalnego zamieniające

zarządzenie nr 84/16 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu
akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przez okres 5 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
•

obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących

Wykonawcy

jest

wymogiem

ustawowym

określonym

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu.
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•

w odniesieniu do danych

osobowych

Wykonawcy decyzje

nie

będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•

Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
'
przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 ROD02;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
narusza przepisy RODO;

•

Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych

osobowych

Wykonawcy,

gdyż

podstawą

prawną

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. załącznik nr 2 -Formularz ofertowy
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 - Projekt umowy

p.f. Prok ratora Okręgowego
Ko inie

/SG
~
łnspektor
Prokuratury kręgowej w Koninie

S, ra jeszczak

Wyjaśnienie:
skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
mote
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie mote naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na watne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Finansowo
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Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zakup wraz z dostawą serwera na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Koninie

Hewlett Packard Enterprise DL380 Gen1 O
Komponent

Obudowa

Płyta główna

Procesor
Chipset

Pamięć RAM

Karta graficzna
Wbudowane
porty
Interfejsy
sieciowe
Kontroler
dysków
Wewnętrzna
pamięć masowa
Zasilacze
Radiator

Diagnostyka i
Bezpieczeństwo

Karta
zarządzająca

Minimalne wymagania fabrycznie nowego serwera
Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji
max. 24 dysków 2.5" HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż
w standardowej szafie Rack oraz wysuwanie serwera do celów serwisowych
wraz z organizatorem kabli. W zestawie z serwerem należy dostarczyć przewód
zasilalacv o dłuoości'rnin. 2m - 2 sztuki.
Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.
Dwa procesory Intel Xeon 4110, ośmiordzeniowe, o min. bazowej częstotliwości
taktowania 2.1 GHz, 20MB cache, dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem.
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych .•
Min. 32 GB pamięci DDR4 RDIMM o częstotliwości pracy 2400 MHz z
możliwością rozbudowv (w kościach 16GB)
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny
znajdować sie minimum 24 slotv przeznaczone dla narnieci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror,
SBEC, Łocksteo
Zinteqrowana karta oraticzna urnożliwiaiaca rozdzielczość min. 1280x1024
min. 4 porty USB z .. czego min. 3 w technologii 3.0, minimum 1 port VGA.
Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek
oraz dodatkowych kart.
Zainstalowana karta czteroportowa 1 GbE RJ45.
zintegrowany kontroler RAID 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID:
O, 1,5,6, 10,50,60
Zainstalowanych 6 dysków min. 300GB SAS 12Gb/s 2,5" dysk do
intensywnego odczytu z możliwością wymiany podczas pracy.
Możliwość rozbudowv do min. 130 TB.
Podwójny nadmiarowy zasilacz, z możliwościa wvmianv podczas pracy,
min. 2x standardowy radiator do serwera dostarczany przez producenta
serwera
- fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera
informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu
serwera; serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek polski.
-Zintegrowany z płytą główną moduł TPM w wersji 2.0 FIPS
-Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI i kartą
zarzadzalaca,
zintegrowany kontroler dostępu zdalnego o funkcjonalnościach:
-możliwość synchronizacji czasu z zewnętrznym serwerem NTP
-powiadomienia e-mail
1
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Załącznik nr 1
do Za tania ofertowe o
-możliwość blokowania adresów IP
-autentykacja z użyciem kluczy kryptograficznych
-monitoring zasilania rozbudowany o dostęp do danych historycznych
-generowanie wykresów oraz konfigurowanie progów i alertów
-możliwość przechwycenia zrzutu ekranu ostatniego błędu
-możliwość wykonania zdalnego wdrożenia systemu

-wspomaganie wymiany komponentów serwera
- możliwość raficznei zdalne· obsłu i

Gwarancja

Kompatybilność
System
operacyjn

Trzy lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu w następnym dniu
roboczym.
Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez producenta lub
Auto zowane o Partnera Serwisowe o Producenta.
Obsługiwane monitory maszyn wirtualnych:
Microsoft® Windows Server® 2008 'z technologią Hyper-V®
VMware® vSphere® ESXiTM
Citrix® XenServer®
Windows Serwer 2019 Standard + 15 user Cal
Konfi uracia serwera wraz z instalaci o ro ramowania

2
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Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Zarejestrowana nazwa firmy
Adres firmy
Nr telefonu
•'.

Email
Miejsce i numer rejestracji
lub wpisu do ewidencji
nr REGON
nr NIP
1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na:

zakup wraz z dostawa serwera na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Koninie oferuję/emy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego:
LP

Nazwa serwera

cena
jednostkowa
netto

ilość

wartość
netto

Stawka
VAT
w%

Wartość
brutto

I

li

Ili

IV

V
( Ili x IV)

VI

VII

x VI)

1

1

2

(V

Razem

Wartość brutto*
(słownie:

zł

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

podatek VAT w wysokości

%,

tj

(słownie :

zł
)

*Wartość brutto stanowi wartość z wiersza 11, kolumny VII.
Osobą (osobami do kontaktów) z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie
zobowiązań umowy jest/są:

1
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tel. kontaktowy
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, e-mail:

.

- zakres odpowiedzialności:

.

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej pomioty gospodarcze (konsorcja
/spółki cywilne) jest stanowisko:
imię i nazwisko:
Tel.le-mail:
uwagi:
Oświadczania dotyczące postanowień przedmiotu zamówienia:
1. Oświadczam/y, że cena oferty ogółem zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania
oferty.
3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od

do

.

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania mojej/naszej oferty, do zawarcia
umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik
nr 4 w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, iż przewiduję/my / nie przewiduję/my* powierzenie wykonania
części zamówienia następującym podwykonawcom:
1) Nazwa firmy podwykonawcy

7. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:

8. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z informacją zawartą w sekcji XVI Zapytania
ofertowego.
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9. Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
Podpis osoby(ób) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

czytelny podpis Wykonawcy

skrócony - parafa

czytelny podpis Wykonawcy

skrócony - parafa

miejscowość, data

..

I
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
*)

niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie wykonawcy

stwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu

pn. zakup wraz
oświadczam, co

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Zapytaniu ofertowym w sekcji V pkt 2 oraz nie podlegam
wykluczeniu w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym w sekcji V pkt 3.

I

. .

'') ,

• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1m1e1scowosc

d ma
.

r.

(podpis)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz I zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

. .
'')
... ..•.•. ••• ......•••.. I
1 m1e1scowosc ,

d ma
.

r.

(podpis)
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UMOWA
zawarta w dniu

.

pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Koninie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
62-51 O Konin
NIP 665-26-88-391

reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Zamawiającym"

a

reprezentowanym (ą) przez:

zwanym (ą) dalej „Wykonawcą"

§ 1

Na podstawie dokonanego rozpoznania cenowego rynku (zamówienie wyłączone
spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8- wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro) Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji przedmiot umowy tj.: zakup i dostawa serwera na rzecz
Prokuratury Okręgowej w Koninie.
§2

1. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

dostarczenia

serwera

o

parametrach

technicznych określonych w specyfikacji (załącznik nr 1) oraz zgodnie ze złożoną
ofertą cenową (załącznik nr 2).
2. Termin wykonania dostawy strony ustalają do dnia

.
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3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy
serwera z 2 dniowym wyprzedzeniem.
4.

Dostarczony serwer będzie posiadał wszelkie niezbędne do właściwego

korzystania instrukcje, deklaracje i certyfikaty w języku polskim oraz.
5.

Dostarczony serwer powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B"
(jeśli urządzenie nie jest zwolnione ze zgłoszenia oznakowania tym znakiem)

oraz być oznakowane znakiem CE potwierdzającym zgodność wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z wymaganiami,

które winien spełniać wyrób

wprowadzony do obrotu.

§3
1. Serwer objęty umową zostanie dostarczony transportem Wykonawcy oraz
wniesiony na jego koszt i ryzyko do siedziby Prokuratury Okręgowej w Koninie,
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-51 O Konin, pok. 05.
2. Do chwili przekazania serwer Zamawiającemu, wszelkie ryzyko związane z jego
przypadkową utratą bądź uszkodzeniem obciąża Wykonawcę.
3. W dniu

dostawy

zostanie

ona

potwierdzona

protokołem

odbioru

przez

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy~ Odbiór będzie polegał sprawdzeniu
zgodności rodzaju dostarczonego serwera z umową. Wzór protokołu stanowi
załącznik nr 3 do Umowy..
4. W przypadku niezgodności dostarczonego serwera z ofertą Wykonawcy,
Zamawiający odmówi odbioru serwera, a czynność sporządzenia protokołu
zostanie zawieszona do czasu wykonania dostawy w sposób zgodny z umową,
z uwzględnieniem konsekwencji §6 ust 1 pkt. a).
5. W przypadku, w którym Zamawiający podczas sporządzania odbioru stwierdzi
niezgodność parametrów z minimalnymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej serwera, Zamawiający odmówi odbioru jakościowego, czynność
sporządzenia protokołu jakościowego zostanie zawieszona do czasu wykonania
dostawy w sposób zgodny z umową, z uwzględnieniem konsekwencji §6 ust 1
pkt. a). Wykonawca ma obowiązek w terminie 4 dni roboczych dostarczyć serwer
o parametrach zgodnych z wymogami specyfikacji technicznej pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2

Załącznik nr 4
Zapytania ofertowego

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w oparciu o Ofertę
Wykonawcy wynosi brutto:

'

zł (słownie:

w tym podatek VAT w wysokości 23 % tj.:

)
zł.

2. Zapłata za towar nastąpi jednorazowo, po odbiorze Zapłata zostanie dokonana

w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonego oryginału faktury, na
numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury.
3. Faktura VAT winna być wystawiona przez Wykonawcę na Prokuraturę Okręgową
w Koninie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62- 510 Konin.
4. Za

dzień

zapłaty strony uznają dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawca może żądać zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który
realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn zm.), zwanym dalej „białą lista
podatników

VAT"

oraz

umożliwiający

płatność

w

ramach

mechanizmu

podzielonej płatności.
7.

Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który
realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na wystawionej
fakturze i zobowiązany jest zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania,
o których mowa w ust. 6.

8. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia
wymogów, o których mowa w ust. 6, tzn. nie jest zawarty w danych Wykonawcy
w białej liście podatników VAT, to Zamawiający dokona płatności jednocześnie
zawiadamiając o tym Krajową Administrację Skarbową.
9.

Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których
mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust.10.

1 O. W Wyjątkowych okolicznościach Zamawiający ma prawo dokonać płatności
na rachunek, który nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 6.
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§5

1. Gwarancja na dostarczony serwer wynosi ..... miesięcy .

2.

Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o , wadach objętych zobowiązaniem
gwarancyjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu.
4. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu
kartę gwarancyjną producenta dostarczone w ramach umowy.
5. Gwarancja obejmuje ujawnione podczas eksploatacji serwera usterki, wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie poprawneqo, zgodnego z instrukcją użytkowania,
które

będą

uznawane zgodnie z postanowieniami

zawartymi w kartach

gwarancyjnych.
6. Jeżeli Wykonawca po poinformowaniu przez Zamawiającego o wadzie nie
wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 albo obowiązek ten będzie
wykonywał niedbale lub opieszale Zamawiający może wyznaczyć mu
termin

do wykonania

uprawniony

będzie

zobowiązania,

naliczać

karę

po

którego

umowną

za

konkretny

bezskutecznym
każdy

dzień

upływie

opóźnienia

w wysokości określonej w §6 ust.1 a).
7. Wykonawca jest zobowiązany do spowodowania usunięcia awarii w czasie 14 dni
licząc od chwili jej zgłoszenia.
8. Udzielona gwarancja nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania
z uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
9. Naprawa serwera w ramach gwarancji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, chyba
że

niezbędne

będzie

naprawa

serwera

w

siedzibie

producenta

lub

autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym- wówczas koszt transportu
w obie strony pokrywa Wykonawca.
1 O. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od zgłoszenia. Pod
pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia

z

określeniem

czynności

wymaganych

do

naprawy

usterki

tj. konieczności wymiany elementu lub sugestii umożliwiających usunięcie
usterki. Koszty dojazdu pokrywa Wykonawca. Naprawy gwarancyjne serwera
muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
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Serwisowego Producenta. Ro~poczęcie naprawy rozpocznie się maksymalnie
w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia.
11. Zgłoszenie awarii może nastąpić drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
Zgłoszenie awarii będzie przekazywane przez Zamawiającego w dniach
roboczych ( od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy (7:30-15:30).
Natomiast w sytuacjach wyjątkowych

strony dopuszczają zgłoszenie awarii

w dniach roboczych po godzinach urzędowania Zamawiającego, czyli po godz.
15:30.

Strony dopuszczają także sytuację naprawy awarii po godzinach

urzędowania.
12. W przypadku naprawy trwającej dużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia zastępczego urządzenia o parametrach technicznych
tożsamych z urządzeniem wadliwym.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia serwera o równoważnych lub
lepszych

parametrach

użytkowych,

bez

dodatkowego

wynagrodzenia,

w przypadku, gdy pomimo trzech. napraw serwer nadal wykazuje wady tego
samego rodzaju. Termin dostawy nowego serwera nie przekroczy pięciu dni
roboczych od momentu zgłoszenia wystąpienia po raz czwarty tej samej wady,
usterki

lub

awarii.

Wymiana wadliwego

serwera

na

zaoferowany przez

Wykonawcę serwer zastępczy musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego
na piśmie i nie wymaga aneksu do umowy.
14. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości narzucenia przez Wykonawcę żadnych
płatnych usług- np. płatnych przeglądów w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
16. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez 3 lata od daty
dostawy.
17. Wykonawca gwarantuje, że oferowany serwer, jak

wszystkie zamontowane

elementy są fabrycznie nowe.

§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary

umowne,

które

będą

naliczane

w

następujących

przypadkach

i wysokościach:
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a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
wynikającego z§ 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za niedotrzymanie czasu reakcji (§5 ust.1 O) lub terminu wymiany serwera na
nowy (§5 ust.13) w wysokości 50 zł. za każdy dzień opóźnienia.
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego
Wykonawcy

lub

przez

w wysokości

Zamawiającego
%

1O

z

przyczyn

wynagrodzenia

brutto

dotyczących
wynikającego

z§ 4 ust. 1 umowy.
d) Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 1 % wartości brutto za zwłokę
w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej awarii albo dostarczaniu serwera
zastępczego za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn niedotyczących Wykonawcy lub przez
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wynikającego z § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

dochodzenia

odszkodowania

t

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi
za realizację przedmiotu umowy są:
- z ramienia Zamawiającego: Inspektor Sara Grzeszczak, tel. 63-243-75-1 O

wew. 220, e-mail: ba@konin.po.gov.pl
- z ramienia Wykonawcy:

.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikające z realizacji umowy lub w jakikolwiek sposób jej dotyczące, nie
wyłączając sporów związanych z jej rozwiązaniem, odstąpieniem od niej, zapłatą
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kar lub odszkodowań rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy miejscowo według
siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Załączniki
Zał. 1 - Specyfikacja techniczna
Zał. 2 - Oferta
Zał. 3 - Protokół odbioru
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3
do Umowy nr

.

PROTOKÓŁ ODBIORU

Wykonawca:
..................... ······

.

(Nazwa, adres Wykonawcy)
Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Koninie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
NIP 665-26-88-391

Niniejszym potwierdzam dostarczenie przez Wykonawcę w dniu

..

nazwa produktu wraz z numerem seryjnym

Uwagi:

.

Nie stwierdzono braków jakościowych/ Stwierdzono braki jakościowe
....................................................................................... (opis braków)

Zamawiający

Wykonawca
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