
SPECYFIKAGA ISTOTNYCH WARUNK6w ZAM6wIENIA

w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego

na

NA PRZEDtUZENIE PRAW

DO KORZYSTANIA Z NAJNOWSZYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

nr sprawy: KPP IV-2310-40/17

Integrainq czqsc niniejszej SIWZ stanowiq:

- Opis przedmiotu zamowienia - Zatqcznik nr 1

- Formularz ofertowy - Zatqcznik nr 2

- Wzor oswiadczenia ws. warunkow udziatu w postqpowanlu - Zatqcznik nr 3

- Wzor umowy - Zatqcznik nr 4

Zamawiajqcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajq siq doktadnie z tresciq niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko

niedostarczenia wszystklch wymaganych Informacjl I dokumentow oraz przedtozenia oferty nieodpowladajqcej

wymaganlom okreslonym przez Zamawlajqcego.

Warszawa, czerwiec 2017 r.



I. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego.

Sqd Najwyzszy

PI. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

tel. (22) 530 84 09, fax (22) 530 90 30

Godzlny pracy: 8°°-16°° od ponledziatku do piqtku.

Adres strony internetowej: www.sn.pl

II. Tryb udzielenia zamowlenla.

1. NIniejsze post^powanle prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej „ustawq PZP".

2. W zakresie nieuregulowanym ninlejszq Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowlenla, zwanq dale]

„SIWZ", zastosowanle majq przeplsy ustawy PZP.

3. Wartosc zamowlenla nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przeplsach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamowlenla.

1. Przedmlotem zamowlenla jest przedtuzenle praw do korzystania z najnowszych wersjl oprogramowania

Microsoft przez Sqd Najwyzszy. Przedmlot zamowlenla dzlell sl^ na nast^pujqce cz^scl:

1.1. Czqsc I Dostawa 350 llcencjl CoreCAL SA OLP NL Gov UsrCAL [W06-00624].

1.2. Cz^sc II Dostawa 80 llcencjl WInSvrDCCore SA OLP 2Uc NL Gov CoreLIc Qlfd [9EA-00233].

1.3. Cz^sc III Dostawa 57 subskrypcjl EntMobandSecE30pen ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd
[GS7-00006].

Przedtuzenle praw do korzystania z najnowszych wersjl oprogramowania dotyczy llcencjl I subskrypcjl

nabytych przez Zamawlajqcego na podstawie umowy OpenGovernment z firmq Microsoft®.

2. Szczegdtowy opIs przedmiotu zamowlenla znajduje sl^ Zatqczniku nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowlqzany jest zreallzowac zamowlenle na zasadach I warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowlqcym Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

4. Wspolny Stownik Zamowleri CPV; 72253200-5; 72260000-5, 72268000-1.

5. Zamawlajqcy dopuszcza mozllwosc sktadania ofert cz^sclowych.

6. Zamawlajqcy nie dopuszcza mozllwosci sktadania ofert warlantowych w rozumlenlu art. 2 pkt 7 ustawy
PZP.

7. Zamawlajqcy jako najkorzystnlejszq w danej cz^scl przedmiotu zamowlenla wyblerze ofert^, ktora uzyska

najwl^kszq llczb? punktow obllczonq wg. wzoru opisanego w dzlale XIII SIWZ.

8. Zamawlajqcy nie przewiduje mozllwosci udzielenia zamowleri, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 I 7.

IV. Termin wykonania zamowlenla.

Termin wykonania zamowlenla dia danej cz^scl b^dzle wynlkat z zadeklarowanego w ofercle czasu reallzacjl tej
czQscI przedmiotu zamowlenla (wyrazonego jako llczba dni roboczych), poczqwszy od dnIa podplsania umowy.

Czas reallzacjl umowy dIa zadnej cz^scl nie moze bye dtuzszy niz 20 dnI roboczych.

V. Warunki udziatu w post^powaniu.

0 udzlelenle zamowlenla mogq ubiegac sl^ Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq wykluczenlu.



Va. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjQ, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w post^powaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjQ jego majqtku lub sqd

zarzqdzit likwidacj^ jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513,1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615] lub ktorego

upadtosc ogtoszono, z wyjqtkiem Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony

prawomocnym postanowlenlem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidacjQ majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzgdzit likwidacj^ jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtokiowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844

oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w

szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat

lub nienalezycie wykonat zamowienie, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownycti

srodkow dowodowych;

3) ktory, z przyczyn lezqcycti po jego stronie, nie wykonat aibo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejszq umowQ w sprawie zamowienia publicznego lub umowQ koncesji, zawartq z zamawiajqcym,

o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwiqzania umowy lub

zasqdzenia odszkodowania;

4) b^dqcego osobq fizycznq, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kar^ aresztu,

ograniczenia wolnoki lub kar^ grzywny nie nizszq niz 3000 ztotycti;

5) jezeli urz^dujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego iub nadzorczego, wspolnika spotki w spotce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 4;

6) wobec ktorego wydano ostatecznq decyzj^ administracyjnq o naruszeniu obowiqzkow wynikajqcych

z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli

wymierzono tq decyzjq kar^ pieni^znq nie nizszq niz 3000 ztotych;

7) ktory naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrowotne, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkow dowodowych,

z wyjqtkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca

dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych naieznosci.

VI. Wykaz oswiadczeii lub dokumentow, potwierdzajqcych spetnianie warunkow udziatu w postQpowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotqczyc aktualne na dzieri sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym w Zatqczniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu b^dq stanowic wst^pne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w post^powaniu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o ktorym mowa w

ust. 1, sktada kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajqcych siQ o zamowienie. Oswiadczenie to ma

potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w postQpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w

ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w post^powaniu, brak podstaw
wykluczenia.

3. Zamawiajqcy zqda, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cz^sci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu

w postQpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca, ktory powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si? na ich zasoby - warunkow

udziatu w post?powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa
w ust. 1.



5. Zamawiajqcy prosi, aby potencjalny Wykonawca dotqczyt do oferty nastQpujqce oswiadczenia i/lub
dokumenty;

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

b) oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej; w przypadku przynaleznoki do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze ztozyc

wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym

Wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w post^powaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Internetowej informacji, o ktorej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenia o przynaleznosci lub braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze

ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq

nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

7. W zakresie nieuregulowanym SiWZ zastosowanie majq przepisy Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakicti moze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy w

post^powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

8. Jezeii Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1., oswiadczeri iub dokumentow

potwierdzajqcycti okoiicznosci, o ktorycti mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP iub innycti dokumentow

niezb^dnycti do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia iub dokumenty sq niekompletne, zawierajq

bt^dy iub budzq wskazane przez Zamawiajqcego wqtpliwosci, Zamawiajqcy wezwie do icti ztozenia,

uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, ctiyba ze mimo icti ztozenia oferta

Wykonawcy podiegataby odrzuceniu aibo konieczne bytoby uniewaznienie post^powania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania sIq Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz przekazywania

oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionycti do porozumiewania siQ z Wykonawcami.

1. Wszeikie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski i informacje Zamawiajqcy oraz Wykonawcy mogq

przekazywac pisemnie, faksem lub drogq elektronicznq, za wyjqtkiem oferty, umowy oraz oswiadczen

i dokumentow wymienionych w rozdziaie Vi niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku icti ztozenia w wyniku

wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dia ktorycti dopuszczalna jest forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien postugiwac si? numerem sprawy

okresionym w SiWZ.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy pisemnie winny

bye sktadane na adres: Sqd Najwyzszy Biuro Informatyki, PI. Krasiriskich 2/4/6,00-951 Warszawa.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy drogq

eiektronicznq winny bye kierowane na adres: sni@>sn.pl, a faksem na nr (22) S30 90 30.

5. Wszeikie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocq faksu iub w formie

elektronicznej wymagajq na zqdanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu icti otrzymania.

6. Wykonawca moze zwrocic si^ do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

7. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie pozniej niz do korica dnia,

w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert (tj. 30 czerwca 2017 roku), Zamawiajqcy udzieii

wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SiWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa powyzej,

iub dotyczy udzieionych wyjasnien, Zamawiajqcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek

bez rozpoznania. Zamawiajqcy zamiesci wyjasnienia na stronie internetowej, na ktorej udost^pniono

SIWZ.

8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa

w ust. 7.

9. W przypadku rozbieznosci pomiQdzy tresciq niniejszej SIWZ, a tresciq udzielonycti odpowiedzi,

jako obowiqzujqcq nalezy przyjqc tresc pisma zawierajqcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

10. Zamawiajqcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.



11. Do porozumiewania si? z Wykonawcami, zarowno w kwestiach formalnych, jak i merytorycznych,
osobq uprawnionq przez Zamawiajqcego jest Pan MacieJ Pajqczkowski - Dyrektor Biura Informatyki w
Sqdzie Najwyzszym.

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajq na Jakikolwiek inny kontakt -
zarowno z Zamawiajqcym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si^ z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajqcy nie b^dzie reagowat na inne formy kontaktowania si^
z nim, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczqce wadium.

1. Wykonawca zobowiqzany jest wniesc wadium :

dia Cz^ki I w wysokosci 630,00 PLN (stownie: szescset trzydziesci ztotych);

dia Cz^sci II w wysokosci 5.380,00 PLN (stownie: pf^d tysi^cy trzysta osiemdziesiqt ztotych);

dia CzQScI III w wysokosci 550,00 PLN (stownie: pi^cset piQcdziesiqt ztotycti);

przed uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wadium moze bye wniesione w:

1) pieniqdzu;

2) por^czeniach bankowych, lub por^czeniach spotdzielczej kasy oszcz^dnokiowo-kredytowej, z tym, ze
por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowycti;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium w formie pieniqdza nalezy wniesc przelewem na konto 10 1130 1017 0020 0800 5120 0003,
z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post^powaniu KPP IV-2310-40/17 na Cz^sc I* / na Cz^sc II*
/na CzQsc III*".

* - niepotrzebne skreslic

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastQpuje z chwilq uznania srodkow pieni^znych na rachunku
bankowym Zamawiajqcego, o ktorym mowa w ust. 3, przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Zamawiajqcy zaieca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieni^znej - dokument potwierdzajqcy dokonanie przelewu wadium zostat zatqczony do oferty;

2) innej niz pieniqdz - oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z tresci gwarancji/por^czenia winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zqdanie zgtoszone przez
Zamawlajqcego w terminie zwiqzania ofertq, zobowiqzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajqcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.

8. Okolicznoki i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaiiczenia na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy okresia ustawa PZP.

IX. Termln zwiqzania ofertq.

1. Wykonawca b^dzie zwiqzany ofertq przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si^ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca moze przedtuzyc termin zwiqzania ofertq, na czas nlezb^dny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego z tym, ze Zamawiajqcy moze tyiko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwiqzania ofertq, zwrocic si? do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiqzania ofert? nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwiqzania ofert? jest dopuszczalne tyIko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwi?zania ofert?. Jezeli przedtuzenie terminu zwi?zania ofert? dokonywane jest po wyborze oferty



najkorzystniejszej, obowiqzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierac nastQpujqce oswiadczenia i dokumenty:

1) wypetniony formularz ofertowy sporzqdzony z wykorzystaniem wzoru stanowiqcego Zatqcznik nr 2

do SIWZ, zawierajqcy w szczegolnoki: wskazanie oferowanego przedmiotu zamowienia, ceny

ofertowe netto i brutto za oferowany przedmiot zamowienia, zobowiqzanie dotyczqce terminu

realizacji zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci, oswiadczenie o okresie zwiqzania

ofertq oraz o akceptacji wszystkich postanowieh SiWZ i wzoru umowy bez zastrzezen, a takze

informacj^ ktorq cz^sc zamowienia Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy;

2) oswiadczenia wymienione w rozdziale VI, ust. 1-4 niniejszej SIWZ;

3) nazwQ oferowanego produktu, llczb^ llcencjl / subskrypcji wraz z numerem katalogowym,
dokumenty pozwalajqce na weryfikacjq spetnlania wymagan postawionych w opisle przedmiotu

zamowienia oraz na ocen^ w zakresie postawionych kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Oferta musi bye napisana w j^zyku polskim, na maszynie do pisania, wydrukowana lub innq trwatq i

czyteinq technikq oraz podpisana przez osob?(y) upowaznionq do reprezentowania Wykonawcy na

zewnqtrz i zaciqgania zobowiqzah w wysokosci odpowiadajqcej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem kopii dokumentow przez

osob? niewymienionq w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty

dotqczyc stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzqdzone w j^zyku obcym sq sktadane wraz z ttumaczeniem na j^zyk polski.

5. Wykonawca ma prawo ztozyc tyiko jednq oferty, zawierajqcq jednq, jednoznacznie opisanq propozycj^.

Ztozenie wi^kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zfozonych przez danego

WykonawcQ.

6. Tresc ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaieca si?, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zafqcznikami byta w trwaty sposob ze sobq pofqczona (np. zbindowana lub zszyta uniemozliwiajqc jej
samoistnq dekompletacj^) oraz zawierata spis tresci.

9. Poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny bye parafowane wfasnor^cznie

przez osob^ podpisujqcq ofert?.

10. Ofert? nalezy ztozyc w zamkni?tej kopercie, w siedzibie Zamawiajqcego i oznakowac w nast?puj?cy

sposob;

S?d Najwyzszy

PI. Krasihskich 2/4/6,00-951 Warszawa

„Oferta w post?powaniu na przedtuzenie praw

do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft
nr sprawy: KPP IV-2310-40/17"

Otworzyc na jawnym otwarciu ofert w dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 10:00"

i opatrzyc nazw? i doktadnym adresem Wykonawcy.

11. Zamawlajqcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zwiqzku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane

w post?powaniu o zamowienie publiczne s? jawne i podlegaj? udost?pnieniu od chwili ich otwarcia,

z wyj?tkiem informacjl stanowiqcych tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.), jesli
Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mog? one bye udost?pniane I jednoczesnie

wykazat, iz zastrzezone informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa.

12. Zamawiajqcy zaieca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsi?biorstwa byty przez Wykonawc?

ztozone w oddzielnej wewn?trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi?biorstwa" lub spi?te
(zszyte) oddzielnle od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania,

ktore informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa oznaczac b?dzie, ze wszelkie oswiadczenia
i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego post?powania s? jawne bez zastrzezen.



13. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji b^dzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac b^dzie zgodnie z uchwatq

Sqdu Najwyzszego z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP 74/05) Ich odtajnieniem.

14. Zamawlajqcy informuje, ze w przypadku kledy Wykonawca otrzyma od niego wezwanle w trybie art. 90
ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnlenia l/lub dowody stanowic b^dq tajemnic? przedsi^biorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy b^dzle przystugiwato prawo
zastrzezenia Ich jako tajemnica przedsi^blorstwa. Przedmlotowe zastrzezenie Zamawlajqcy uzna

za skuteczne wytqcznie w sytuacji, kledy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia jednoczesnle wykaze,
Iz dane Informacje stanowiq tajemnicy przedsl^blorstwa.

15. Wykonawca moze wprowadzic zmlany, poprawkl, modyflkacje I uzupetnlenia do ztozonej oferty pod
warunklem, ze Zamawiajqcy otrzyma pisemne zawladomlenie o wprowadzenlu zmlan przed termlnem

sktadania ofert. Powiadomlenle o wprowadzenlu zmlan musi bye ztozone wg taklch samych zasad,

jak sktadana oferta, tj. w kopercle odpowlednio oznakowanej naplsem „ZMIANA". Koperty oznaczone

„ZMIANA" zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzlt zmlany

I po stwierdzenlu poprawnosci procedury dokonywania zmlan zostanq dotqczone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sIq z post^powanla poprzez

ztozenie pisemnego powladomlenia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanle zmlan I poprawek
z naplsem na kopercle „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposob b^dq otwierane w plerwszej

kolejnosci po potwierdzenlu poprawnosci postqpowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi

ofertaml. Koperty ofert wycofywanych nIe bqdq otwierane.

17. Do przellczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetnlania
warunkow udzlatu w postqpowanlu, wyrazonej w walutach Innych niz PLN, Zamawlajqcy przyjmie sredni
kurs publlkowany przez Narodowy Bank PolskI z dnia wszczqcia postqpowanla.

18. Oferta, ktorej tresc nIe bqdzle odpowladac tresci SIWZ, z zastrzezenlem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkle niejasnosci I wqtpllwosci dotyczqce tresci

zaplsow w SIWZ nalezy zatem wyjasnic z Zamawlajqcym przed termlnem sktadania ofert w trybie

przewldzlanym w rozdzlale VII ninlejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nIe przewldujq negocjacjl warunkow
udzlelenia zamowlenia, w tym zaplsow projektu umowy, po termlnle otwarcia ofert.

XI. MIejsce 1 termin sktadania 1 otwarcia ofert.

1. Ofertq nalezy ztozyc w sledzlble Zamawlajqcego przy PI. Krasirisklch 2/4/6 w Warszawie - pok. -1N12
Zespot Biura Podawczego do dnIa 4 llpca 2017 r., do godzlny 9°° I zaadresowac zgodnie z opisem
przedstawlonym w rozdzlale X SIWZ.

2. Decydujqce znaczenle dia oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data I godzlna wptywu oferty do
Zamawiajqcego, a nIe data jej wystania przesytkq pocztowq czy kurlerskq.

3. Oferta ztozona po termlnle wskazanym w ust. 1 zostanie zwrdcona Wykonawcy zgodnie z zasadami

okreslonyml w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcle ofert nastqpl w sledzlble Zamawiajqcego - pok. 3N10, w dniu 4 llpca 2017 r.,

0 godzlnle 10°°.
5. Otwarcle ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert odczytane zostanq Informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. NIezwtocznIe po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamlekl na stronle:

http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Zamowienla_publiczne.aspx

Informacje dotyczqce:

a) kwoty, jakq zamlerza przeznaczyc na sflnansowanle zamowlenia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyll oferty w termlnle;

c) ceny, terminu wykonania zamowlenia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.



XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okresia cen^ realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym

sporzqdzonym wg wzoru stanowiqcego Zatqcznik nr 2 do SIWZ ceny ofertowej netto i brutto za realizacj?
przedmiotu zamowienia.

2. Cena ofertowa brutto musi uwzgiQdniac wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia,

zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy okresionym w niniejszej SIWZ.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci zmian ceny ofertowej.

4. Ceny ofertowe muszq bye podane i wyliczone w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada
zaokrqglenia - ponizej 5 nalezy koricowk^ pominqc, powyzej i rowne 5 nalezy zaokrqglic w gor?).

5. Ceny ofertowe winne bye wyrazone w zfotych polskich (PLN).

6. Jezeli w post^powaniu zfozona b^dzie oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajqeego

obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajqey w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i usfug, ktory miafby obowiqzek
rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajqc ofert?. Jest zobiigowany
poinformowac Zamawiajqcego, ze wybor Jego oferty b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw? (rodzaj) towaru, ktorego dostawa b^dzie prowadzic do Jego
powstania oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriow, ktoryml Zamawiajqcy b^dzie si^ kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag

tych kryteriow I sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w kazdej cz^sci zamowienia Zamawiajqcy b^dzie kierowat si^
nast^pujqcymi kryteriami (w nawiasie waga kryterium - maksymalna liczba punktow Jakq moze uzyskac
oferta w danym kryterium):

2. W zakresie Cz^ici I, II, III

2.1. cena ofertowa (60 pkt),

2.2. czas realizacji umowy (40 pkt) - liczba dni roboczycti realizacji umowy - mniejsza niz 1 b^dzie
traktowana Jak 1 przy obliczaniu liczby punktow.

Jesli Wykonawca ztozyt oferty na wszystkie cz^sci, to moze w danej cz^sci otrzymac dodatkowo maksymalnie

2 punkty, w zaieznosci od liczby punktow uzyskanycti z pozostatycti kryteriow.

W kazdej czQsci Zamawiajqcy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktory otrzymat najwi^kszq ilosc

punktow, wyliczonq wg wzoru:

CP°'„ = P°'„ + (P°'„ / P° X 2 pkt X KO)
gdzie:

P°'n = (C°'min / C^'n X 60 pkt) + (d-'^m/d-'n x 40 pkt)

c°'n - cena rozpatrywanej oferty,
c°'min - najnizsza cena ze wszystkicti ztozonycti ofert,
d°'min - najmniejsza liczba dni realizacji zamowienia ze wszystkich ztozonych ofert,
d°'n - liczba dni realizacji zamowienia z rozpatrywanej oferty.

KO = 1 w przypadku ztozenia ofert na wszystkie cz^sci

KO = 0 w przypadku NIEZtOZENIA ofert na wszystkie cz^sci

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnycti kryteriach b^dzie liczona z doktadnosciq do dwoch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejszq oferty.



4. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiadac b^dzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.

5. Jezeli nie b^dzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl^du na to, ze dwie lub wi^cej
ofert uzyskajq takq samq liczb? punktow, Zamawiajqcy sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszq
cenq (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

6. Zamawiajqcy nie przewlduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnosclach, jakle powinny bye dopetnlone po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci Zamawlajqcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosci
oferowanych produktow z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawca na kazde wezwanie
Zamawlajqcego dostarczy do sledziby Zamawiajqcego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania,
egzemplarz wskazanego przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do oprogramowania mogq zostac
dostarczone iicencje tymczasowe, w pefni zgodne z oferowanymi. Jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega

sobie mozliwosc odwotania si^ do oficjalnych, pubiicznie dost^pnych stron internetowych producenta

weryfikowanego przedmiotu oferty.

Nieprzedtozenie oferowanych produktow do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako
negatywny wynik sprawdzenia, skutkujqcy odrzuceniem oferty.

Po wykonaniu testow, dostarczone do testow egzemplarze sprz^tu b^dq zwrocone Wykonawcy.

2. Osoby reprezentujqce Wykonawcy przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobq dokumenty
potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b^dzie wynikac
z dokumentow zatqczonych do oferty.

3. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si^ o udzielenie
zamowienia Zamawiajqcy moze zqdac przed zawarciem umowy przedstawienia umowy reguiujqcej
wspotpracQ tych Wykonawcow. Umowa taka winna okreslac strony umowy, eel dziatania, sposob
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarnq odpowiedzialnosc
za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujqcego okres realizacji
przedmiotu zamowienia, gwarancji i rQkoJmi), wykiuczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez ktoregokolwiek z Jego cztonkow do czasu wykonania zamowienia.

4. W wyniku post^powania zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem Zamawiajqcego.

5. Postanowienia ustaione we wzorze umowy nie podlegajq negocjacjom.

6. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana Jako najkorzystniejsza, uchyla si? od
zawarcia umowy, Zamawiajqcy b^dzie mogt wybrac oferty najkorzystniejsza sposrod pozostafych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzq przesianki, o ktorych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dia stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do treki zawieranej umowy
w sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzdr umowy, Jezeii Zamawiajqcy wymaga
od Wykonawcy, aby zawart z nim umow^ w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach.

Wzor umowy, stanowi Zat^cznik nr 4 do SIWZ.



XVII. Pouczenie o ̂rodkach ochrony prawnej.

2.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkod^ w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przeplsow
ustawy PZP przystugujq srodki ochrony prawnej przewldzlane w dziale VI ustawy PZP Jak dia post^powan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowienlu oraz SIWZ przystugujq rownlez organizacjom
wpisanym na list^, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

i) V OK

In form at

c4W^jt

d/s. Zamowien
w S^dzj

dr ine.

ICJALISTA
Publicznych

szy

lews
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia sktada si^ z trzech czQsci:

Czqic I Dostawa 350 iicencji CoreCAL SA OLP NL Gov UsrCAL [W06-00624] przedtuzajqcych prawa o co najmniej
24 miesiqce.

Cz^sc II Dostawa 80 Iicencji WinSvrDCCore SA OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qifd [9EA-00233] przedtuzajqcych prawa
o CO najmniej 24 miesiqce.

CzQSC III Dostawa 57 subskrypcji EntMobandSecE30pen ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qifd [GS7-00006]
na okres 12 miesi^cy.

Ceiem dostawy Iicencji w Cz^ki i jest zapewnienie uzytkownikom systemu komputerowego Sqdu Najwyzszego
praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania serwerowego, w tym Microsoft Windows Server,
SharePoint Server, Microsoft Exchange, System Center Configuration Manager Ciient Management, System
Center Endpoint Protection Ciient Management, Skype for Business, ktore zostanq wydane w ciqgu 24 miesi^cy.

Celem dostawy Iicencji w Cz^sci li jest zapewnienie prawa do instaiowania i uzytkowania wersji serwerowego
systemu operacyjnego Windows Server, ktore zostanq wydane w ciqgu 24 miesiQcy.

Ceiem dostawy subskrypcji w Cz^sci III jest zapewnienie prawa do korzystania z systemu zarzqdzania
urzqdzeniami mobiinymi Microsoft Intune w ciqgu kolejnych 12 miesi^cy.

Ze wzgl^du na specyfik^ przedmiotu zamowienia Zamawiajqcy wskazujqc w SIWZ na znaki towarowe
kazdorazowo dopuszcza zaoferowanie rozwiqzari rownowaznych w rozumieniu art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych, pod warunkiem, ze spetniq one cei zamowienia.

11



Zatgcznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

...1.

W post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych oferta w post^powaniu na
przedtuzenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft.

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/6w 1 podpisujqca ofertQ:

Wykonawca/Wykonawcy:

Ad res:

Osoba odpowiedzlalna za kontakty z Zamawiajqcym:

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencj^ zwiqzanq z niniejszym post^powanlem:
faks

e-mail

Adres do korespondencjl Gezeli inny niz adres siedzlby):

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAM6wIENIA:

Bl.

CzQSC I:

LIczba dni, w clqgu ktdrych zreallzujemy zamowienie:

B2.

Cz^ic II:

LIczba dni, w dqgu ktorych zreallzujemy zamowienie:

B2.

Czqsc III:

LIczba dni, w ciqgu ktorych zreallzujemy zamowienie:

CENA OFERTOWA wyrazona w ztotych netto I brutto za przedmlot zamowienia oferowany w pkt. Bl:

netto zt (stownle zt: )

brutto zt (stownle zt: )
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CENA OFERTOWA wyrazona w ztotych netto i brutto za przedmiot zamowienia oferowany w pkt. B2:

netto zf (stownie zt: )

brutto zt (stownie zt; )

CENA OFERTOWA wyrazona w ztotycti netto i brutto za przedmiot zamowienia oferowany w pkt. B3:

netto zt (stownie zt: )

brutto zt (stownie zt: )

C. O^WIADCZENIA:

1) zamowlenie zostanie zrealizowane w terminacti okresionycti w SIWZ oraz we wzorze umowy;

2) w cenie naszej oferty zostaty uwzglQdnione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) zapoznaiismy si^ ze Specyfikacjq Istotnycti Warunkow Zamowienia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy
do nicti zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nicti zawarte;

4) uwazamy sIq za zwiqzanycti niniejszq ofertq przez okres 30 dni iiczqc od dnia otwarcia ofert;

5) akceptujemy, iz zaptata za zreaiizowanie zamowienia nastqpi na zasadach opisanycti we wzorze umowy
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury;

6) wadium w wysokosci PLN (stownie: ztotych), zostato
wniesione w dniu w formie: ;

7) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniqdzu), na zasadach okresionych w art. 46 ustawy PZP, na
nast^pujqcy rachunek: ;

D. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAM6wIENIA:

1) zobowiqzujemy si^ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego;
2) zobowiqzujemy si? do dostarczenia przedmiotu zamowienia do dnia 2017 r.;
3) osob? upowaznionq do kontaktow z Zamawiajqcym w sprawach dotyczqcych realizacji umowy jest

e-mail: tei./faks:

E. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyc ponizsze cz?sci zamowienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy podac
rowniez dane proponowanych podwykonawcow)

1)

2)

Zat?czniki do formularza oferty:

integrainq cz?sc oferty stanowiq nastqpujqce dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

6) Oferta zostata ztozona na koiejno ponumerowanych stronach.

pieczqc Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Zatqcznik nr 3 do SIWZ

O^WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ I SPEtNIENIA WARUNK6W UDZIAtU W
POST^POWANIU

Przystqpujqc do post^powania na.

dziatajqc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwQ i adres Wykonawcy)

Oswiadczam, ze na dzien sktadania ofert nie podlegam wykluczeniu z post^powania
i spetniam warunki udziatu w post^powaniu.

W przedmiotowym postQpowaniu Zamawiajqcy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1. wykonawcy, ktory nie wykazat spetniania warunkow udziatu w postqpowaniu lub nie zostat zaproszony
do negocjacji lub ztozenia ofert wst^pnych aibo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

2. wykonawcy b^dqcego osobq fizycznq, ktorego prawomocnie skazano za przest^pstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2S0a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Poiskiej (Dz. U. poz. 769);

3. wykonawcy, jezeli urz^dujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo, o ktorym mowa w pkt 2;

4. wykonawcy, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzjQ administracyjnq o
zaieganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnoki naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzqce porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

5. wykonawcQ, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajqcego w btqd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w post^powaniu iub kryteria seiekcji, lub ktdry zatait te informacje lub nie jest w stanie
przedstawic wymaganych dokumentow;

6. wykonawcy, ktory w wyniku lekkomyslnoki lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajqce w
btqd zamawiajqcego, mogqce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w
postQpowaniu o udzieienie zamowienia;

7. wykonawcy, ktory bezprawnie wptywat lub prdbowat wptynqc na czynnosci zamawiajqcego lub pozyskad
informacje poufne, mogqce dac mu przewagQ w post^powaniu o udzieienie zamowienia;

8. wykonawcy, ktory brat udziat w przygotowaniu post^powania o udzieienie zamowienia lub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujqca prac^ na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o swiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego post^powania, ctiyba ze spowodowane
tym zaktocenie konkurencji moze bye wyeiiminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postqpowaniu;

9. wykonawcy, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqce na celu zaktocenie konkurencji
mi^dzy wykonawcami w post^powaniu o udzieienie zamowienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac
za pomocq stosownych ̂ rodkow dowodowych;

10. wykonawcy b^dqcego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekt zakaz ubiegania sIq o
zamowienia pubiiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno^ci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212,1844 i 1855 oraz
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11.

12.

z 2016 r. poz. 437);

wykonawcQ, wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania siq o
zamdwienia publiczne;

wykonawcow, ktorzy nalezqc do tej same) grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli odr^bne oferty,
oferty cz^sciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu, chyba ze wykazq, ze istniejqce
mi^dzy nimi powiqzania nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia.

Ponadto zamawiajqcy przewiduje mozliwosc wykiuczenia wykonawcy w sytuacji:

8.1.1. w stosunku do ktdrego otwarto likwidacjQ, w zatwierdzonym przez sqd uktadzie w post^powaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez iikwidacj^ jego majqtku iub sqd
zarzqdzit iikwidacjQ jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
ktdrego upadtosc ogtoszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj? majqtku upadtego, chyba ze sqd zarzqdzH iikwidacj? jego majqtku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) ktdry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowiqzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc, w
szczegdinosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razqcego niedbalstwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych
srodkdw dowodowych;

4) ktdry, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie wykonat aibo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejszq umowq w sprawie zamdwienia pubiicznego lub umowQ koncesji, zawartq z
zamawiajqcym, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwiqzania umowy lub
zasqdzenia odszkodowania;

5) bqdqcego osobq fizycznq, ktdrego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kar^
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kar^ grzywny nie nizszq niz 3000 ztotych;

6) jezeli urz^dujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspdinika spdtki w spdtce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktdrym mowa w pkt 5;

7) wobec ktdrego wydano ostatecznq decyzjq administracyjnq o naruszeniu obowiqzkdw wynikajqcych z
przepisdw prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tq decyzjq kar^ pieni^znq nie nizszq niz 3000 ztotych;

8) ktdry naruszyt obowiqzki dotyczqce ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych srodkdw dowodowych, z
wyjqtkiem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wiqzqce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

Informacja w zwiqzku z poleganiem na zasobach innych podmiotdw

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postQpowaniu, okreilonych przez
zamawiajqcego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach nast^pujqcego/ych podmiotu/dw:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotu)
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Oswiadczenie dotyczqce podmiotu, na ktorego zasoby powotuje siQ wykonawca

Oswiadczam, ze w stosunku do nast^pujqcego/ych podmiotu/tow, na ktorego/ych zasoby
powotuje si^ w niniejszym postQpowaniu, tj.: (podac petnq nazwq/firm^,
adres, a takze w zaieznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzq podstawy wykluczenia z
postQpowania o udzielenie zamowienia

Oswiadczenie dotyczqce podwykonawcy nieb^dqcego podmiotem, na ktorego zasoby powotuje si^ wykonawca

Oswiadczam, ze w stosunku do nastQpujqcego/ych podmiotu/tow, b^dqcego/ych podwykonawcq/ami:
(podac petnq nazwq/firmq, adres, a takze w zaieznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zactiodzq podstawy wykluczenia z post^powania o udzielenie
zamowienia.

piecz^c Wykonawcy data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatqcznik nr 4 do SIWZ

Umowa

na przedtuzenie praw do korzystania z najnowszych wersji

oprogramowania Microsoft przez S^d Najwyzszy

zawarta w dniu roku w Warszawie przez:

Strony Umowy

Zamawiajacy

nazwa: S^d Najwyzszy

adres: PI. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawo

ktoiy reprezentujq:
Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyzszego

Glowny Ksi^gowy Sqdu Najwyzszego, Dyrektor Biura

Finansowego

Wykonawca

flrma:

adres: ul.

ktorq reprezentuje:

(NIP: REGON: wpis ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej ze statusem „aktywny" z dnia zawarcia niniejszej umowy)*

(NIP: REGON: wpis ujawniony w Rejestrze Przedsl^biorcow w Krajowym Rejestrze
S^dowym pod numerem KRS ...)*

W rezultacle dokonania wyboru Wykonawcy w tryble przetargu nieograniczonego - zostata
zawarta umowa o ponlzszej trescl.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamowienia poiegaj^cego na dostawie:

350 iicencji CoreCAL SA OLP NL Gov UsrCAL [W06-0G524],*

80 Iicencji WinSvrDCCore SA OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd [9EA-00233],*

57 subskrypcji EntMobandSecE30pen ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Olfd [GS7-00005].*

Szczegotowa specyfikacja produktu/bw* zawarta jest w ofercie Wykonawcy, zfozonej w dniu

br. w post^powaniu o zamowienie publiczne na przedfuzenie praw do korzystania z najnowszych
wersji oprogramowania Microsoft.
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§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje si? do dostarczenia

do dnia 2017 r.

§3

Warunki realizacji

1. Odbior zamowienia nast^pi protokolarnie przez pracownika Biura Informatyki upowaznionego przez

Dyrektora Biura Informatyki w Sgdzie Najwyzszym, po stwierdzeniu dostarczenia Zamawiajgcemu

przedmiotu umowy.

2. W wypadku opoznienia w realizacji umowy ponad termin okreslony w § 2 Zamawiaj^cy moze naliczyc

kary umowne w wysokosci 1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien opoznienia,

nie wi?cej Jednak niz 5% wartosci umowy brutto, z wyjgtkiem sytuacji, gdy opoznienie Jest

nast?pstwem okolicznosci, za ktore win? ponosi Zamawiaj?cy.

3. Gdy opoznienie w realizacji umowy przekroczy 5 dni od terminu okreslonego w § 2, ZamawiaJ^cy

moze odst^pic od umowy po 3 dniach od powiadomienia Wykonawcy o tym zamiarze. W takim

wypadku niezaleznie od kar okreslonych w ust. 2 Wykonawca zaptaci ZamawiaJ^cemu dodatkow^

kar? umowng w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, z wyjgtkiem sytuacji,

gdy niewykonanie umowy Jest nast?pstwem okolicznosci, za ktore win? ponosi Zamawiajgcy.

4. ZamawiaJ^cy moze potrqcic naleznosc z tytutu kar umownych z naleznosci przystugujgcej

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgod?.

§4

Cena i warunki platnosci

1. ZamawiaJ^cy zobowi^zuje si? zaptacic Wykonawcy za przedmiot umowy t^cznie kwot? ... zk

(stownie z\\ ... i .../100). Na t? kwot? ztoz^ si?: wartosc przedmiotu umowy netto ... z\ (stownie zi: ...)

oraz podatek VAT (23%) w wysokosci ... zi (stownie zi\ ... i .../100).*

2. Strony ustalaj^, iz zaptata Wykonawcy b?dzie dokonana przez ZamawiaJ^cego po protokolarnym

odbiorze przedmiotu zamowienia, w ciggu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury.

3. Ptatnosc dia Wykonawcy b?dzie dokonana przelewem przez Zamawiajgcego na konto Wykonawcy

wskazane na fakturze.

4. Za dat? dokonania ptatnosci dIa Wykonawcy uznaje si? dat? ztozenia polecenia przelewu przez

ZamawlaJ?cego.

5. Za opoznienie w zaptacie Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za kazdy dzieh opoznienia odsetki

ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych.

§5

Postanowienia kohcowe

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych

postanowien, niekorzystnych dia Zamawiaj^cego, jezeli przy ich uwzgl^dnieniu nalezatoby zmienic

tresc oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru oferenta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

4. Spory wynikte na tie realizacji niniejszej umowy bfdzie rozstrzygat sgd powszechny wtasciwy dia

siedziby Zamawiajgcego.

5. Umow? niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze

stron.

6. Zatgczniki do umowy:

6.1. Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajgcego w procedurach zwi^zanych z obstug^

licencjl* / subskrypcji * (Zat^cznik nr 1),

6.2. Oferta Wykonawcy z dnia (Zatgcznik nr 2),

stanowig jej integraln^ czfsc.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*- tresc umowy zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy

RADCA PRMVNY

Malgorzata \i/rzoiek-Romanczuk
WA-4.149 If V V I y



Zalgcznik nr 1 do umowy na przedluzenie praw do korzystania z najnowszych wersji
oprogramowania Microsoft

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajgcego w procedurach zwigzanych z obstug^ licencji* /
subskrypcji *
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