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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6,
tel. 85-67-67-130, fax. 85-67-67-153
strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863
NIP 542-25-66-904
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych / Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą”.
Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto dnia: 7.11.2014 roku.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV): 32.42.00.00-3 urządzenia komputerowe
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przełączników
sieciowych.
Wymagania ogólne dla wszystkich elementów dostawy niniejszego zadania:
1. Wszystkie elementy dostawy powinny być jednoznacznie opisane w ofercie.
2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
3. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości
ISO 9001:2000 lub normą równoważną.
4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób,
aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.
6.
Sprzęt ma pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek
polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem
odnawianym – „refurbished”, nie będzie sprzętem pochodzącym z recyclingu) i będzie
posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do
użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Przed finalnym odbiorem sprzętu
przez Zamawiającego, Zamawiający ma mieć możliwość potwierdzenia pochodzenia
sprzętu na podstawie przedstawionych numerów seryjnych.

1. Przełącznik sieciowy warstwy 3
Model wzorcowy: Cisco WS-C3750X-48PF-S
Przełącznik równoważny o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowano:
L.P.
1.
2.

WYMAGANIA
Przełącznik stakowalny wyposażony w 48 portów 10/100/1000 Ethernet.
Każdy z portów przełącznika musi dostarczać moc zgodne z IEEE 802.3af PoE oraz IEEE 802.3at
PoE+. Łączna moc dostarczana przez przełącznik nie może być mniejsza niż 800W.
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34.

WYMAGANIA
Przełącznik musi zapewniać możliwość stakowania z zapewnieniem przepustowość w ramach stosu
min. 64Gb/s:
 min. 9 urządzeń w stosie,
 zarządzanie poprzez jeden adres IP,
 możliwość tworzenia połączeń LACP zgodnie z IEEE 802.3ad dla portów należących do
różnych jednostek w stosie.
Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów.
Urządzenie musi być wyposażone w redundantne zasilacze. Zamawiający nie dopuszcza stosowania
zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być
wymienne.
Wsparcie sprzętowe i obsługa standardu IEEE 802.1ae szyfrowania ruchu na portach dostępowych.
Szybkość przełączania minimum 101 Mpps dla pakietów 64-bajtowych.
Minimum 256 MB pamięci DRAM.
Minimum 64 MB pamięci flash.
Jednoczesna obsługa min. 6.000 adresów MAC, 8.000 tras w tablicy routingu i 1.000 sieci VLAN.
Obsługa protokołu NTP.
Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping.
Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:
 IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
 IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree
 Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED.
Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym
źródłowym i docelowym adresie MAC.
Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.
Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP.
Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
 wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać
zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera
autoryzacji,
 autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania
użytkownika do określonej sieci VLAN,
 autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania
listy ACL,
 obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla
użytkowników bez suplikanta 802.1X,
 możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC,
 możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta
802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www),
 wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie
oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC
podłączonego za telefonem,
 funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania –
802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www),
 możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1x w trybie monitor (niezależnie od tego
czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci) – jako element
sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1x,
 przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do
innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X),
 obsługa funkcji: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,
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WYMAGANIA
 możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów
RADIUS lub TACACS+,
 obsługa list kontroli dostępu (ACL)na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów
routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych
godzinach i dniach tygodnia).
Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
 implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym
porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin
lub podobnego dla obsługi tych kolejek,
 możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w
stosunku do innych (StrictPriority),
 klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących
parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy
port TCP,
 możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z
dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania
minimum 64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu,
 implementacja mechanizmu Weighted Tail Drop lub równoważnego w celu unikania zatorów,
 kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast,
 możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie
IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP.
Wsparcie dla DHCP Option 82:
 obsługa protokołu VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy dla IPv4 i
IPv6,
 urządzenie musi zapewniać możliwość routingu statycznego i dynamicznego (minimum w oparciu
o protokół RIP) dla protokołów IPv4 i IPv6,
 możliwość obsługi tras routingu o jednakowym koszcie (ECMP - Equal-costmulti-path routing),
 obsługa funkcji DHCP Relay,
 możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS dla IPv6,
 funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w
obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z
portem nadrzędnym.
Urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o:
 obsługę zaawansowanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPF, BGP4,
IS-IS) i IPv6 (co najmniej OSPFv3),
 funkcjonalność Policy-based routingu,
 obsługa protokołów routingu multicastów – PIM,
 monitorowanie parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo
(wbudowany symulator ruchu). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak
opóźnienie, jitter, utrata pakietów.
Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na
kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego,
poprzez dedykowaną sieć VLAN Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów
zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta Sprzętu zależnie od typu
urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.).
Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band.
Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi
mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB.
Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB.
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L.P.

61.

62.
63.
64.
65.
66.

WYMAGANIA
Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową
konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików
konfiguracyjnych.
Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i
IPv6.
Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w
systemie.
Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia nie może przekraczać 1 U.
Gwarancja producenta min. 12 miesięcy
Zamawiający wymaga ponadto aby istniała możliwość dokupienia (osobno) kontraktu serwisowego na
urządzenia.

2. Przełącznik sieciowy warstwy 2
Model wzorcowy: Cisco WS-C2960S-48FPS-L
Przełącznik równoważny o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowano:
L.P.
WYMAGANIA
1.
Przełącznik stakowalny wyposażony w co najmniej 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie
10/100/1000BaseT PoE+ (802.3at) oraz 4 porty Gigabit Ethernet w standardzie mini-GBIC/SFP
2.
Każdy z portów przełącznika musi dostarczać moc zgodne z IEEE 802.3af PoE oraz IEEE 802.3at
PoE+. Łączna moc przeznaczona do zasilania urządzeń PoE dostarczana przez przełącznik nie może
być mniejsza niż 740W.
3.
Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 128MB pamięci DRAM oraz 64MB pamięci Flash
4.
Urządzenie powinno obsłużyć 8000 adresów MAC
5.
Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 88 Gbps oraz
przepustowość co najmniej 101 Mpps dla pakietów 64 bajtowych.
6.
Urządzenie powinno posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej czterech urządzeń,
o przepustowości co najmniej 20Gbps oraz z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu.
7.
Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID.
8.
Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
9.
 IEEE 802.1X
10.
 IEEE 802.1s
11.
 IEEE 802.1w
12.
 IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
13.
 IEEE 802.3ad
14.
 IEEE 802.1D
15.
 IEEE 802.1p
16.
 IEEE 802.1Q
17.
 IEEE 802.3 10BASE-T
18.
 IEEE 802.3u 100BASE-TX
19.
 IEEE 802.3z 1000BASE-X
20.
 IEEE 802.3ab 1000BASE-T
21.
Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w
sieci:
22.
 Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu.
23.
 Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS) lub odpowiadający
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L.P.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

WYMAGANIA
 Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu
1Mbps lub większego dla ruchu wejściowego i wyjściowego.
 Mechanizm kolejkowania Shaped Round Robin (SSR).
Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
sieci:
 Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3
 Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i
TACACS+
 Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected
ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (designated port) lub
funkcjonalność Private VLAN Edge
 Monitorowanie zapytań DHCP i odpowiedzi, tzw.: DHCP Snooping.
 możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port
monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego
przełącznika
 ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez
niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe
 obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP
bez spadku wydajności urządzenia
 min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu
dostępnych funkcjonalności i komend)
 współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 oraz możliwość utworzenia co
najmniej 255 grup
Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP
Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest
możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa
konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się
częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.
Urządzenie powinno być zarządzane przy pomocy bezpłatnej aplikacji graficznej dostarczonej przez
producenta.
Urządzenie powinno obsługiwać tzw.: Jumbo Frames
Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”, Wysokość urządzenia nie może
przekraczać 2 U, a jego obudowa powinna być wykonana z metalu.
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet kabli w tym kabel zasilający oraz kabel konsolowy
(przyłączany do interfejsu USB)
Gwarancja producenta min. 12 miesięcy
Zamawiający wymaga ponadto aby istniała możliwość dokupienia (osobno) kontraktu serwisowego na
urządzenia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
2.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.
Zakończenie realizacji zamówienia: maksymalnie w ciągu 40 dni od dnia podpisania
umowy.

V. GWARANCJA JAKOŚCI
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12
miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru sprzętu.
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VI. PODWYKONAWCY, PODMIOTY TRZECIE
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza, w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnić
podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom.
2. Konieczność zatrudnienia podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, wymaga
uzyskania zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w cz. VIII ust. 1pkt.1.
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w cz. VIII ust. 1pkt.1.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w cz. VIII ust. 1pkt.1.
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w cz. VIII ust. 1pkt.1.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa
w cz. VIII ust. 1pkt.1.
Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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VIII. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust.1 ustawy - załącznik Nr 1,
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ww ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert.
2.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 2 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed,
właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik Nr 3.
4. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści
taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
 oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców,
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 oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty
wymienione w ust. 2 pkt. 2, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIU
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.
2.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
3.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się
Wykonawcy z jego treścią.
5.
Osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż. Hanna Sołowianiuk – Kardasz (sprawy dot. procedury przetargowej)
mgr inż. Jerzy Grygoruk (sprawy merytoryczne)
kontakt: faks Nr 85-67-67-153.
X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert tj. do dnia 13.11.2014 r.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże Wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie
internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona
przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie
internetowej.
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6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.
7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XV.

CENY JEDNOSTKOWE
Nie dotyczy.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów,
będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/
Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej
notarialnie kopii.
Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i
dokumenty
oraz:
1)
Druk oferty.
2)
Załącznik do oferty.
3)
Załączniki Nr 1 – 3.
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on - nie dotyczy.
Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami
dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

XVII. MIEJSCE I TERMIN
OTWARCIA OFERT
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SKŁADANIA

OFERT,

MIEJSCE

I

TERMIN

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na: Zakup jednego przełącznika sieciowego warstwy drugiej i jednego
przełącznika sieciowego warstwy trzeciej.
Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 17.11.2014 roku.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców,
którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:00 – w siedzibie
Zamawiającego - sala konferencyjna.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy
Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty
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oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa
Wykonawcy.
XVIII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie
oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert:



(C) cena – 90 %
(T) termin realizacji zamówienia– 10 %

1) Przez kryterium cena Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia.
Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę wpisaną przez Wykonawcę. Liczba punktów
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 90 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach
Cb – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
90 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena, może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
2) Przez kryterium termin realizacji zamówienia do oceny Zamawiający przyjmuje
termin realizacji zamówienia określony (w dniach), wskazany przez Wykonawcę w
formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje
następujące wyliczenie:
- za termin realizacji zamówienia wynoszący 40 dni od dnia podpisania umowy 0 pkt
- za termin realizacji zamówienia wynoszący 35 dni od dnia podpisania umowy 5 pkt
- za termin realizacji zamówienia wynoszący 30 i mniej dni od dnia podpisania
umowy - 10 pkt.
Oferta w kryterium terminu realizacji zamówienia może otrzymać maksymalnie 10
punktów.
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (T)
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Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie
zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę) we wskazanym terminie.
Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym
terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu,
oświadczenia w wyznaczonym terminie.
2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w
terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony
zostanie w terminie późniejszym.
XX.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej
jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli
oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem. Natomiast,
jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w formie
pisemnej, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
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5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższych terminów, jeżeli:
1)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
2)
nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum,
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy
XXIII.WZÓR UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawcy, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.
Wykonawcy, przysługuje odwołanie
wyłącznie od czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.
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.
5.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
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zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób;
2)
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
(wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia);
3)
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).
6.
Na orzeczenie Izby stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
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