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dostawa sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie:
część 01 – jednostki centralne wraz z oprogramowaniem + monitory 
część 02 – drukarki
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Rozdział  I
I. Opis przedmiotu zamówienia –wymagania ogólne

	Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego dla Prokuratury Okręgowej  w Warszawie: część 01, część 02, część 03. 


	Dostawa musi być wykonana w nieprzekraczalnym terminie  19.12.2011r.


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  częściowych.

	Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie materiałów informacyjnych producenta potwierdzających, że wszystkie parametry oferowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem są zgodne z wymaganiami Zamawiającego podanymi w SIWZ (parametry oferowanego sprzętu nie mogą być niższe niż podane przez Zamawiającego).

	Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oferowanego sprzętu na etapie badania i oceny ofert.
Przez produkt równoważny dla opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który 	w sposób poprawny współpracuje z programami (aplikacjami, oprogramowaniem) Zamawiającego, 	działającymi w środowisku Microsoft Windows, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej.
	Przez normę jakościową równoważną Zamawiający rozumie taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.


	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikaty CE na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy. Wymagany minimalny okres gwarancji  - zg. ze specyfikacją techniczną  sprzętu.


	Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach wraz z pełną dokumentacją i nośnikami z oprogramowaniem oraz kompletem materiałów .











II. Specyfikacja techniczna sprzętu  informatycznego

Komputer o parametrach nie gorszych niż:
Wspólny Słownik Zamówień CPV 30213000-5 Komputery osobiste
                                                
CZĘŚĆ 01

Jednostka centralna  - szt. 70

Parametry techniczne
OPIS
Tę kolumnę wypełnia Wykonawca. Parametry oferowanego sprzętu: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i modelu monitora)



Producent: ...................................................
Nazwa i model urządzenia: ..................................................
Procesor
Co najmniej dwu rdzeniowy.
Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMarkPerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark 

Pamięć RAM
co najmniej 2GB możliwość rozbudowy do min 8GB 

Dysk twardy
min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. 

Karta graficzna
Umożliwiająca pracę w rozdzielczości co najmniej
1280x768x75Hz, zintegrowana z
płytą główną

Napęd
optyczny
DVD+/-RW DL, co najmniej 16x, z
oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania
płyt

Obudowa
fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym. 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Zgodność z 32 i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - Professional PL 

Oprogramowanie
Microsoft Windows 7 Professional 32 bit z możliwością dokonania instalacji Windows XP Professional w ramach tej samej licencji. System operacyjny w języku polskim. 
Komplet oprogramowania oraz sterowników do każdego z urządzeń (na nośniku CD).

Certyfikaty i standardy
Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument
potwierdzający spełnianie wymogu), Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu EnergyStar uznawany w UE i w USA. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej www.eu-energystar.org oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie
przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. 

Wymagania dodatkowe

Co najmniej: wbudowane porty: VGA, min. 4 x USB, w tym min. 1 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Klawiatura USB w układzie polski programisty, 104 klawisze QWERTY. Mysz laserowa USB z rolką (scroll). 
Wszystkie niezbędne kable i wyposażenie do prawidłowej instalacji zestawu. 


Gwarancja
Co najmniej 36 miesiący gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 
 



Monitor – szt. 70
CPV 33195100 - 4
Parametry techniczne
OPIS
Tę kolumnę wypełnia Wykonawca. Parametry oferowanego sprzętu: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i modelu monitora)



Producent: ...................................................
Nazwa i model urządzenia: ..................................................
Typ ekranu
Ekran ciekłokrystaliczny, przekątna ekranu: 19”,

Rozmiar plamki
Max. 0,29mm

Jasność
Co najmniej 300 cd/m2

Kontrast
Co najmniej 4000:1 dynamiczny

Czas reakcji matrycy
Max. 5 ms

Kont widzenia (pion/poziom)
Co najmniej 160/160 stopni

Złącza
Analogowe złącze D-sub 15 pin, cyfrowe złącze DVI

Certyfikaty i standardy
Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument
potwierdzający spełnianie wymogu),  Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu EnergyStar uznawany w UE i w USA. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej www.eu-energystar.org oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie
przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem. 

Gwarancja
Co najmniej 36 miesiący gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 












CZĘŚĆ 02

Drukarka – szt. 36

Parametry techniczne
OPIS
Tę kolumnę wypełnia Wykonawca. Parametry oferowanego sprzętu: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i modelu monitora)


Producent: ...................................................
Nazwa i model urządzenia: ..................................................
Typ druku
Monochromatyczny laserowy

Rozdzielczość drukowania
Co najmniej 600x600 dpi

Szybkość drukowania 
Co najmniej 25 str. A4/min

Podajnik papieru automatyczny
Co najmniej 260 kartek

Wydruk dwustronny
Automatyczny

Obciążalność
Co najmniej 8000 str./miesiąc

Interfejs
USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps 


Obsługiwane języki
PCL 5e, PCL 6

Gwarancja
Co najmniej 12 miesięcy

Certyfikaty i standardy
Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu), Urządzenie powinno spełniać kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu EnergyStar uznawany w UE i w USA. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wydruk ze strony internetowej www.eu-energystar.org oraz adres do odpowiedniego miejsca na stronie internetowej, potwierdzający, że zaoferowany sprzęt pozytywnie
przeszedł wymagane testy i posiada oznaczenie ENERGY STAR. W przypadku gdy zaoferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem






CZĘŚĆ 03

Serwer NAS – szt. 4

Parametry techniczne
OPIS
Tę kolumnę wypełnia Wykonawca. Parametry oferowanego sprzętu: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i modelu monitora)


Producent: ...................................................
Nazwa i model urządzenia: ..................................................
Dyski wewnętrzne
Co najmniej 4 x 3.5” SATA-II – 1TB (w sunie 4 TB)

Obsługa
Co najmniej Raid 5, Raid 10, JBOB

Interfejsy
Co najmniej 3 x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps

Pobór mocy
Max. 50 W

Poziom hałasu
Max. 35 dB

Wymiary
Urządzenie biurkowe

Funkcjonalność
Serwer NAS, wbudowany serwer wydruku, sieciowy rejestrator video

Certyfikaty
Deklaracja CE (załączyć do oferty dokument
potwierdzający spełnianie wymogu)

Gwarancja
Co najmniej 24 miesiące


Rozdział  II
Przygotowanie oferty
I.	 Wymagania formalne

Dokumenty (oryginały) takie jak formularz ofertowy – oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnika, który przedstawi pełnomocnictwo od w/w osoby (osób).
1.	Oferta musi być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią SIWZ. Zaleca się przygotowanie oferty przy wykorzystaniu formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim.
2.	Każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę. 
3.	Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 
5.	Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
6.	Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej z części.
	część 01 – jednostki centralne wraz z oprogramowaniem + monitory  - szt. 70
część 02 – drukarki – szt. 36
			część 03 – serwery NAS – szt. 4
7.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
9.	Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
10.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.
11.	Wskazane jest zapoznanie się z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca winien zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
12.	Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o nazwie Oferta (w załączeniu do SIWZ druk do ewentualnego wykorzystania) lub w przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego, musi zawierać, co najmniej:
a)	dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, dokładny adres, telefon, itp.),
b)	określenie przedmiotu oferty odpowiadające przedmiotowi zamówienia,
c)	cenę netto oraz brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich z wszelkimi świadczeniami pochodnymi; cena brutto (z obowiązującą stawką VAT) musi obejmować wykonanie danej części zamówienia. Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. 
W razie rozbieżności będzie przyjmowana cena określona słownie. Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 
d)	oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań i warunków dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z wymogami określonymi w rozdziale I SIWZ, 
e)	informacje dotyczące warunków płatności (co najmniej potwierdzenie, że warunki płatności są zgodne z SIWZ),
f)	wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
g)	szczegółowy wykaz załączonych dokumentów.

2)	Dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej SIWZ.
3)	Stosowny dokument np. pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika ono z ogólnie obowiązujących przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty – oryginał lub kopia (odpis) dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w załączeniu do SIWZ formularze do ewentualnego wykorzystania).
13.	Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy tj, osoby (osób) wymienionej we właściwym rejestrze lub innej osoby upoważnionej pisemnie do reprezentowania Wykonawcy (firmy).
14.	Integralną częścią oferty są załączniki.
15.	Ofertę sporządza się w języku polskim.
16.	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
17.	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 
18.	Oferta musi być kompletna pod względem wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
19.	Zamawiający nie zaleca załączania do oferty materiałów nie wymaganych w SIWZ.

20.	Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część oferty.
21.	 Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości i nieuszkodzonym opakowaniu, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie dodatkowo oznaczone napisem: „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:  DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA PROKURATURY OKREGOWEJ W WARSZAWIE, DLA CZĘŚCI: …………”Nie otwierać przed  01.12.2011 r. godz. 1200” 
       i będzie zawierać kolejne zamknięte opakowanie zawierające ofertę, które będzie oznaczone nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów i faksów wykonawcy – musi zapewniać możliwość zwrotu wykonawcy w stanie nie naruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nie obarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
22.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ono dla nich wiążące.
23.	Formularz SIWZ jest udostępniany nieodpłatnie na stronie www.warszawa.po.gov.pl" www.warszawa.po.gov.pl. Formularz SIWZ może być odebrany bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub na pisemny wniosek wykonawcy wysłany pocztą za pobraniem.

II.	Zalecenia dodatkowe

1.	Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron rozpoczynała się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 
2.	Zaleca się, aby kolejne strony (oferty oraz załączników) połączone były w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie z zawartości.
3.	Zaleca się, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

Rozdział  III
Termin związania ofertą oraz termin realizacji zamówienia
	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
	Termin realizacji zamówienia wynosi  do 19.12.2011r.


Rozdział  IV
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VI.
3.  Sposób oceny spełniania tych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie pełnia.
4. 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 szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

	W szczególności Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać następujący warunek udziału w postępowaniu:

      w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (są w trakcie realizacji),  dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

ROZDZIAŁ V
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:

1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.
	1) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.

	2) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym .
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły  "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.
.
	3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonego oświadczenia.
.


	4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców  wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonych oświadczeń .

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
	1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik  Nr 2), należy przedłożyć:
	2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik  Nr 3)
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik  Nr 4).

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
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 
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

4. Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym na dzień składania ofert. 
5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z 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), 

8.	Zalecane jest zachowanie kolejności składanych dokumentów.

Rozdział  VI
Kryterium wyboru oferty
1. Zamawiający będzie oceniał oferty (dla każdej z części zamówienia oddzielnie) wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Kryterium (ocena) wyboru oferty i jej znaczenie (w punktach)
l.p.
opis kryteriów oceny
znaczenie
1
Cena - łączna cena oferty (w danej części)
100


	Kryterium cena:

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę uzyska maksymalną liczbę punktów tj. 100, oferty z wyższymi cenami otrzymają liczbę punktów obliczoną na podstawie poniższego wzoru.
               Cena oferowana minimalna brutto  [zł]
KC =  ----------------------------------------------- x 100 = ………(*)
                 Cena ocenianej oferty brutto [zł]
(*)Wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.
2.	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w danej części spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ (art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Pzp).

Rozdział  VII

Zasady i tryb wyboru ofert

	Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
	Zamawiający poprawia w ofercie:

a)	oczywiste omyłki pisarskie;
b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
       – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
	Zamawiający uzna oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu.

	Wszelka korespondencja prowadzona między Zamawiającym z Wykonawcami może być prowadzana 	za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. Powzięcie informacji przesłanej faxem musi być 	niezwłocznie potwierdzone poprzez odesłanie pierwszej strony faxu z pieczęcią oraz datą i podpisem osoby 	odbierającej lub w przypadku użycia poczty elektronicznej, zwrotnym potwierdzeniem odbioru przy użyciu 	tej formy korespondencji. 

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w danej części spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie 	kryteriów oceny ofert i sporządzoną zgodnie z postanowieniami SIWZ. (art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 i 2 	Pzp.).
	O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę.


Rozdział  VIII
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
	Oferta musi zawierać ostateczną (niepodlegającą zmianie), sumaryczną, łączną cenę brutto za przedmiot zamówienia dla danej części, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę.
	Wprowadzenie przez Wykonawcę w ofercie jakichkolwiek zmian lub brak określenia i wypełnienia ceny jednostkowej bądź ceny oferty spowoduje odrzucenie oferty. 
	Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

W przypadku zastrzeżeń że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1. ustawy prawo zamówień publicznych może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, żądając przedstawienia kalkulacji szczegółowej. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli ze złożonej kalkulacji szczegółowej wynikało będzie, że cena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wstawienie w pozycji formularza ofertowego zera jako ceny jednostkowej lub wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 
8.	Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa. 
9.	Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartości netto, bez podatku VAT, poszczególnych elementów zamówienia, a następnie na końcu dodaje wartość podatku VAT. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować wszystkie składniki mające wpływ na jej wysokość. 
	Cena ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdział  IX
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Zamawiający nie będzie wymagał od  Wykonawcy wniesienia wadium.
2.	Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział X
Tryb udzielania wyjaśnień
1.	Adres do korespondencji oraz numer sprawy są zamieszczone na stronie tytułowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub informacje o wniesieniu odwołania, były kierowane wyłącznie na ten adres i były opatrzone numerem sprawy. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego
2.	Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania, (art. 38 ust. 1 Pzp), postanowienia w proponowanej umowie (a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia), co, do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę.

3.	Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania są:
	Jolanta Staszewska,
	Robert Janicki

4.  Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa i mailowa.  Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów   telefonicznych.     

5.	Protokół postępowania prowadzony przez Zamawiającego jest jawny.

Rozdział  XI
Składanie ofert
1.	Ofertę należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej  w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28 Dziennik Podawczy , nie później niż do godz. 1130    dnia   01.12.2011 roku. 
2.	Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi rozdział II pkt 21, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA".
3.	Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi rozdział II pkt 21, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE".
4.	Ofertę złożoną po terminie składania ofert, zwraca się bez otwierania.

Rozdział  XII
Otwarcie  ofert
1.	Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu   01.12.2011 r. o godz. 1200, w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad. 
2.	Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.
3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:
-	imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców,
-	cen ofert,
-	terminu wykonania zamówienia,
-	warunków płatności.,
-      okresu  gwarancji.
Rozdział  XIII
Wybór wykonawcy i zawarcie umowy
1.	Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie jakakolwiek przesłanka  z enumeratywnie wymienionych w art. 93 Pzp.
2.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z  2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz w niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w danej części z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w postępowaniu.
3.	Wzór umowy stanowi załączniki Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. We wzorze umowy zostały uwzględnione także zagadnienia kar umownych.
4.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż w złotych polskich.
5.	Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 

Rozdział XIV  
Środki ochrony prawnej
1.	Środki ochrony prawnej (odwołanie) w przedmiotowym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Działem VI- Rozdział 1,2,3 ustawy Pzp.
2.	W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.
3.	Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp, : 
- ust. 1 pkt. 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego 	stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony 	art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- ust. 2 pkt. 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi 	się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub 	zamieszczenia 	specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej.
4.	Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.	Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

													



















	       
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Formularz oferty

……………………………….......……
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie
ul. Chocimska 28
									         00-791 Warszawa
O F E R T A

Nawiązując    do    ogłoszenia,    o    przetargu    nieograniczonym, ogłoszonym na portalu UZP   Nr   393640  - 2011     w dniu       23.11.2011 :
Oferujemy dostawę sprzętu informatycznego zgodnie z dołączoną Specyfikacją techniczną sprzętu informatycznego:
: 
CZĘŚĆ Nr  0    1    -  70 szt. – jednostki centralne wraz z oprogramowaniem + monitory 
  w cenie:
-  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................
    ....................................................................................................................................... ,
- Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................  
  ............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... ,  w oparciu o ceny jednostkowe:
- jednej jednostki centralnej - netto ……………………. zł, brutto ……………………………….. zł.
- koszt oprogramowania: netto - ……………. zł, brutto - ……………. zł,
- koszt myszy - netto - ……………. zł, brutto - ……………. zł, 
- koszt klawiatury – netto - ……………. zł, brutto - ……………. zł,
- koszt jednego monitora - netto - ……………. zł, brutto - ……………. Zł.

CZĘŚĆ Nr  0  2     - 36 szt. -  drukarki, w cenie:
-  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................
    ....................................................................................................................................... ,
- Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................  
  ............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... , w oparciu o ceny jednostkowe:
- jednej drukarki  - netto ……………………. zł, brutto ……………………………….. zł.




CZĘŚĆ Nr  0    3    -  4 szt.   serwery NAS w cenie:
-  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................
    ....................................................................................................................................... ,
- Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................  
  ............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... , w oparciu o ceny jednostkowe:
- jednej drukarki  - netto ……………………. zł, brutto ……………………………….. zł.,
która nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy.
	Zobowiązujemy się do realizacji umowy w nieprzekraczającym terminie do dnia 19.12.2011 r.
	Okres gwarancji na dostarczany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ – Specyfikacja Techniczna Sprzętu Informatycznego , zakres gwarancji zgodny z   Ogólnymi Warunkami Gwarancji :

Część 01 - 36 miesięcy, Część 02 – 12 miesięcy,  Część 03 – 24 miesięcy
	Warunki płatności są zgodne z SIWZ wynoszą  do 14 dni.
	Oświadczamy, że każdy oferowany sprzęt posiada certyfikat CE. Certyfikaty CE zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy sprzętu.
		Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
		Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który został załączony do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
	Zamówienie wykonamy samodzielnie*

 Część zamówienia (określić zakres).................................................................... …………………………………………………………………zamierzamy powierzyć podwykonawcom*
	Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………….………. ………	tel.…………..……..fax.……………………, e-mail: ……………………………………....
	Ofertę niniejszą składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.

*- niepotrzebne skreślić lub wypełnić

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................................
6. 


Miejsce i data:  .......................................................                              __________________________________
             (podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO  OFERTY



                                                                  

.............................dnia ....................
                                                     /miejscowość/

Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy	                  

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/.



Imię, nazwisko, podpis
osoby upoważnionej do występowania w  imieniu  wykonawcy

      Pieczęć




„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowe




ZAŁĄCZNIK NR 3  DO  OFERTY
  

.............................dnia ....................
                                                      /miejscowość/

Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy	                  
OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW do WYKLUCZENIA
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami/.

Imię, nazwisko, podpis
osoby upoważnionej do występowania
w  imieniu  wykonawcy

      Pieczęć

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
   
         



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO  OFERTY



.............................dnia ....................
                                                                                      /miejscowość/


Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy


OŚWIADCZENIE w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Niżej podpisany .....................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 

......................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

................................................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………….
prowadząc działalność gospodarczą
NR EWIDENCYJNY …………………………………………………………………………………………….
na podstawie ZAŚWIADCZENIA o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………………………………………………………………………………………………………………..
w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej 
PKD ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
/należy wymienić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej/
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ……………………………………………………………..
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami/, tzn.
 nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości .

Imię, nazwisko, podpis
osoby upoważnionej do występowania
w  imieniu  wykonawcy


      Pieczęć











Załącznik do  SIWZ - Wzór umowy


UMOWA  ZP/     /2011 
odpowiednio dla każdej części 
Zawarta dnia   .2011  roku pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Warszawie mającą swą siedzibę przy ulicy Chocimskiej 28, 00 - 791  w Warszawa, reprezentowaną przez ;
-    Prokuratora Okręgowego          		-  
-  Głównego Księgowego                              -  
zwaną dalej „Zamawiającym”
a  firmą: 
reprezentowaną przez ;
 -  
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w procedurze zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  / tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zmianami/, w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu informatycznego zgodnie z dołączoną Specyfikacją Techniczną Sprzętu Informatycznego i złożoną ofertą w cenie :
: 
CZĘŚĆ Nr  0    1    -  70 szt. – jednostki centralne wraz z oprogramowaniem + monitory 
  w cenie:
-  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................
    ....................................................................................................................................... ,
- Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................  
  ............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... ,  w oparciu o ceny jednostkowe:
- jednej jednostki centralnej - netto ……………………. zł, brutto ……………………………….. zł.
- koszt oprogramowania: netto - ……………. zł, brutto - ……………. zł,
- koszt myszy - netto - ……………. zł, brutto - ……………. zł, 
- koszt klawiatury – netto - ……………. zł, brutto - ……………. zł,
- koszt jednego monitora - netto - ……………. zł, brutto - ……………. Zł.

CZĘŚĆ Nr  0  2     - 36 szt. -  drukarki, w cenie:
-  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................
    ....................................................................................................................................... ,
- Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................  
  ............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... , w oparciu o ceny jednostkowe:
- jednej drukarki  - netto ……………………. zł, brutto ……………………………….. zł.

CZĘŚĆ Nr  0    3    -  4 szt.   serwery NAS w cenie:
-  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................
    ....................................................................................................................................... ,
- Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................  
  ............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... , w oparciu o ceny jednostkowe:
- jednego serwera  - netto ……………………. zł, brutto ……………………………….. zł.,
	Ceny określone w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, wartości licencji, przeszkolenia oraz wszelkie należne cła i podatki.

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia  19.12.2011 r.
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Sprzętu Informatycznego i złożoną ofertą.
§ 4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na warunkach określonych umową , obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku /w danej części/- wynagrodzenie nie będzie podlegało waloryzacji.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 14  dni od daty ich  doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem bezusterkowego  odbioru, zawierającym  wykaz dostarczonego sprzętu wraz z numerami fabrycznymi. 
§ 5
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy. 
§ 6
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:
a/ za każdy dzień opóźnienia dostawy w stosunku do zaproponowanego w ofercie   terminu, w   wysokości 0,5% wartości ceny umownej z § 1 ust.1 – dotyczy danej części zamówienia.
b/ za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad, w wysokości 0,5% wartości ceny umownej z § 1 ust.1 – dotyczy danej części zamówienia – termin na usunięcie wad będzie każdorazowo ustalany przez strony, jednak nie może być on dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
c/  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych , naliczonych kar umownych zgodnie z pkt 1a i 1b z  faktury  wystawionej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne, za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego wykonanych prac, w wysokości 0,5% wartości ceny umownej z § 1 ust.1 – dotyczy danej części zamówienia.
3.	Zamawiający zastrzega  możliwości dochodzenia  na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary.
§ 7
1. Warunkiem potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia, będzie nie stwierdzenie w nim wad i usterek, potwierdzone przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
2. Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na  usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu   przysługują następujące uprawnienia;
a.	jeżeli wady nadają się do usunięcia , to:
-  Zamawiający może odmówić odbioru, do  czasu usunięcia wad,
b.	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , to;
     -  Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania   
         przedmiotu  odbioru po raz drugi.
    c.  termin na usunięcie wad będzie każdorazowo ustalany przez strony, jednak nie może być on dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
4.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli  w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu   usunięcia  tych wad.
§ 8
1. Wykonawca udziela  ……… lat (czas gwarancji zg. ze Specyfikacją Techniczną Sprzętu Informatycznego) gwarancji na przedmiot zamówienia – zakres gwarancji stanowi załącznik „Ogólne warunki gwarancji”.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji będzie oparta na zasadach Kodeksu cywilnego.
§ 9
    W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.
§ 10
     Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych  na tle realizacji niniejszej umowy  jest Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 12
1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1  egz. dla każdej ze stron.
2. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy;
- Zawiadomienie o wyborze oferty.
-  Oferta Wykonawcy,
-	  Dane techniczno – eksploatacyjne proponowanego sprzętu wraz z nazwami własnymi (firmowymi).
-	 Ogólne warunki gwarancji zaakceptowane przez Wykonawcę.



Zamawiający                                                                                             Wykonawca





ZP / 60 /2011                 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI   
                                                                                                                                 
1.   Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii w sposób podany w ust. 9.
2.  Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy w danej lokalizacji i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – dyski twarde zostają u Zamawiającego a koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punku serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. Zabezpieczenie sprzętu  do transportu oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa leży w gestii Wykonawcy.
3.  W razie gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż dwa dni robocze od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trzecim dniu dostarczy, sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej funkcjonalności – Wykonawca odbierając sprzęt zastępczy pozostawia dysk twardy u Zamawiającego.
4.   Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
5.   W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy sprzęt był naprawiany 4 razy /bez względu na charakter uszkodzenia/  lub wystąpi 2 razy awaria – uszkodzenie tego samego elementu danego urządzenia (przez element rozumiane jest np. podzespoły urządzeń) i  nastąpi kolejna awaria, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana tego sprzętu (monitor, klawiatura, drukarka, itp.) na nowy, taki sam lub inny uzgodniony,  o co najmniej takich samych parametrach.
 W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u  Zamawiającego.
      Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca.
7.   W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:
•    instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń  zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel;
•    powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu  eksploatacji;
•    przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego;
•    przekazywania dostarczonego sprzętu do innych podmiotów.
	8.	 Okres gwarancji ustala się na: 
			Część 01 - 36 miesięcy
			Część 02 – 12 miesięcy
			Część 03 – 24 miesięcy,
		 od daty podpisania protokołu odbioru przez Strony. 
	Zgłoszenie awarii odbywa się przez wysłanie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub pocztą elektroniczną, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego potwierdzenia faxem na Nr  tel. 0 22 2173213 otrzymanego zgłoszenia (pieczątka firmowa z podpisem osoby przyjmującej zgłoszenie z datą  i godziną).

10.    Przystąpienie do naprawy nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 
        telefonicznego, faksowego lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii, w dzień 
        roboczy pod numery podane przez Wykonawcę.
11.    Powyższe warunki gwarancji i serwisu dotyczą zarówno Zamawiającego jak i 
          wszystkich  podmiotów, do których sprzęt zostanie przekazany.
12.    W razie sprzeczności między warunkami gwarancji dołączonymi przez  Wykonawcę do protokołu odbioru, a niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji, nadrzędnymi będą "Ogólne Warunki Gwarancji"


