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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie, 
ul. Okrężna 9, 33 - 100  Tarnów 

NIP: 873-00-20-798        REGON:  850284120       BDO 000030233 

(tel. 014 630-06-20 / fax 626-96-42) 
strona internetowa: www.mpk.tarnow.pl 

e-mail: zamowienia@mpk.tarnow.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego:   7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku  

II. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 

że: 

1) Administrator danych osobowych   

   

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka  

z o. o. w Tarnowie,   ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów, tel. 14 630 06 20, www.mpk.tarnow.pl,  

e-mail: iodo@mpk.tarnow.pl, 

   

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych   

   

Nadzór na prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym Spółka z o. o.   w Tarnowie sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  

z iodo@mpk.tarnow.pl, 

   

3) Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna   

   

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy, realizacji 

czynności reklamacyjnych, prowadzenia rozliczeń finansowych na podstawie Art. 6 ust 1 litera b)  

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Możemy też 

przetwarzać Twoje dane osobowe w celach: marketingu produktów i usług, których dostawcą jest 

Administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów 

oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną przez 

Administratora działalnością– podstawa prawna Art. 6 ust 1 litera f) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 roku.    

   

4) Prawa osoby, której dane dotyczą   

   

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, 

usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

http://www.mpk.tarnow.pl/
http://www.mpk.tarnow.pl/
http://www.mpk.tarnow.pl/
http://www.mpk.tarnow.pl/
http://www.mpk.tarnow.pl/
http://www.mpk.tarnow.pl/
http://www.mpk.tarnow.pl/
mailto:iodo@mpk.tarnow.pl
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danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

   

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

   

5) Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w tym do państw trzecich   

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zasadzie tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć,  

że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy  

(np. firmie kurierskiej, biuru rachunkowemu, firmie hostingowej oraz osobom współpracującym  

z nami). Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca 

będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym 

prawem.    

   

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące 

przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.   

   

6) Okres przechowywania danych    

   

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony  

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.  

W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.   

   

7) Profilowanie    

                      

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.     

 

III. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako  zapytanie ofertowe  o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP, zgodnie z regulaminem 

obowiązującym w MPK Spółka  z o.o. w Tarnowie o wartości nieprzekraczającej  kwoty 130 000 złotych – 

zamówienie sektorowe  oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
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2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 

3 ustawy PZP.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli złożona oferta przekroczy wartość  jaką Zamawiający 

przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Do prowadzenia postępowania – ZO nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków 

postępowania - ZO  bądź też zamknięcia postępowania - ZO bez wybrania którejkolwiek z ofert  

w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest  -  
Dostawa  serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  z o.o. w Tarnowie 

 
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie wynosi 36 miesięcy. 

                                

V. Płatność 

1. Wykluczamy możliwość  zastosowania  przedpłaty jako formy zapłaty za wykonanie  zamówienia. 

2. Zamawiający  dokona zapłaty ceny ustalonej  zgodnie z § 3 umowy przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu  zdawczo – odbiorczego. 

3. Wykonawca dostarczy i zamontuje serwer w szafie RACK 19‘ , przeniesie dane z funkcjonującej obecnie 

bazy danych z istniejącego serwera bazodanowego Zamawiającego oraz dokona integracji ze 

środowiskiem oprogramowania oraz wszystkimi urządzeniami wykorzystywanymi w tym środowisku 

przez Zamawiającego zgodnie z opisem załącznik nr 1. 

VI. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia w terminie maksymalnie 150 dni  od dnia  podpisania umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność  

z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym 

zamówieniem, oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykaz zrealizowanych dostaw :  

-  Wykonawca dostarczył, zamontował , przeniósł dane , skonfigurował i uruchomił co najmniej  

1 serwer bazodanowy  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; według wzoru określonego  

w załączniku nr 3 do SWZ 
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych tj: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie 

zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
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1)  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) Wykaz zrealizowanych  dostaw :  

Wykaz zrealizowanych dostaw :   
- Wykonawca dostarczył, zamontował , przeniósł dane , skonfigurował i uruchomił co najmniej  

1 serwer bazodanowy  ,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ 

 

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
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odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  i Handlu Paliwami Maria Wieczorek tel. (014) 630-06-24  

w sprawie przedmiotu zamówienia. Godziny kontaktu:  7:30 do 14:00, e-mailem:   

zamowienia@mpk.tarnow.pl 

2. Oświadczenia lub dokumenty należy składać w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Okrężna 9 

pokój nr 2 ( parter ). 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego w SWZ 

1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę 

zostanie wykluczony z postępowania. 

3. Wykonawcy składają oferty zgodnie z wymogami SWZ.  

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, 

upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji  

w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 

pełnomocnictwem. Wszystkie załączniki do oferty oraz strony winny być również podpisane przez 
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umocowanych przedstawicieli wykonawcy. 

7. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 

wykonawcę. 

8. Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej. 

9. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty, po wyborze oferty a przed podpisaniem 

umowy, musi być załączona umowa konsorcyjna. 

10. Wykonawca winien zamieścić ofertę oraz inne wymienione dokumenty  w jednej kopercie.  

Kopertę należy zaadresować:      

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie 

ul. Okrężna 9,  33 – 100 Tarnów 

oraz napisać:    

„Dostawę  serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  z o.o. w Tarnowie” 

 
Nie otwierać przed dniem  25.04.2022 r., 

      Poza oznaczeniami podanymi powyżej, na odwrocie koperty należy podać nazwę i adres   

      wykonawcy. 

11. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 

12.Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 

za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku 

dostarczenia oferty pocztą kurierską. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany 

w punkcie 10. 

XV. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi  

w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi  23%. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
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przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . 

W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XVI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia oferty wadium. 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.05.2022 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 25.04.2022 r.  do godz. 11:30  

2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Okrężna 9 pokój nr 2 ( parter ). 

XIX. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2022 r. o godz. 11:35 w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy 

ul. Okrężna 9, pokój nr 2. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
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XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium     100 %; 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

Cena oferty brutto – 100% 

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru: 

 

                                                Cn  

                                     C =   ------  x 100 % x 100                                                                          

                                                  Cx 

 gdzie : 

C – ilość punktów za cenę brutto proponowaną w badanej ofercie  

Cn – najniższa cena brutto  ze wszystkich ofert 

Cx – cena brutto oferty badanej 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska  największą  liczbę punktów (C).  

 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium  oceny ofert jest cena, nie   

można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, zamawiający wzywa wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym   przez  

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w  złożonych ofertach. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Po wyborze ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana oraz cena oferty.  Zamawiający   prześle    te   informuje  drogą   elektroniczną  

Wykonawcom    biorącym    udział w postępowaniu.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia  przed upływem terminu, o którym mowa  

w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  

złożono tylko jedną ofertę. 
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4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia  umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej 

zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia  na warunkach 

określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XXV. Spis załączników 

                                                                                                                                                                                                                        

Załącznik nr 1 -  OPZ_ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie 

Załącznik nr 6 - Projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Serwer bazodanowy  

LP Nazwa parametru Nazwa sprzętu 

1 Serwer Lenovo SR650 

2 Obudowa 

Obudowa typu RACK 19’ przystosowany do montażu w dedykowanej szafie, 
wysokość 2U, 

wyposażenie powinno zawierać komplet szyn mocujących oraz ramię do 
prowadzenia kabli, pozwalających na wysuwanie serwera do celów serwisowych 
bez konieczności jego wyłączania 

3 Procesor Intel Xeon Gold 6246 12C 3.3GHz 165W 

4 
Pamięć operacyjna 

RAM 

Typ: TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM 

Pojemność: 128GB (4x32GB) 

5 Dysk twardy 

- 2.5" SATA/SAS 8-Bay Backplane KitThinkSystem SR550/SR650 2.5" SATA/SAS 
8-Bay Backplane Kit 

- 3 x 2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD 

- 3 x 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD 

- RAID 730-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter 

6 Zasilanie Zasilacz 110W 230V Platinum Hot-Swap Power Supply – 2 szt. 

7 System chłodzenia ThinkSystem SR650 FAN Option Kit 

8 Interfejs sieciowy RJ-45 1GB – 4 szt. 

9 Zarządzanie 
Serwer ma zostać podłączony do działającej niezależnie od jego stanu pracy 
konsoli KVM Athen, będącej na wyposażeniu docelowego miejsca montażu w 
szafie RACK 19”, model konsoli KVM: CL-5808N 

10 System operacyjny Windows Server 2022 Standard ROK (16 core) – MultiLang 

11 
Oprogramowanie 

serwerowe 
Microsoft Oprogramowanie OEM Win Svr CAL 2022 PL User 1Clt – 35 szt 
(licencji) 

12 
Oprogramowanie 

bazodanowe 
Elastyczna, relacyjna baza danych IBM BD2 wolna od opłat licencyjnych z 
opcjonalną funkcją migracji do wersji płatnej oraz z dostępem do aktualizacji 

13 Usługi 

Kompleksowa usługa montażu i konfiguracji, 

Migracja danych z funkcjonującej obecnie bazy danych DB2 wraz z usługą 
instalacji i konfiguracji do pełnej funkcjonalności z działającym u Zamawiającego 
systemem oraz integracja z niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem 
wykorzystywanym przez Zamawiającego. 

Migracja musi zostać podzielona na dwa etapy: 

 pierwszy – testowy 

 drugi  etap – migracja docelowa.  
Wymagania dotyczące etapu I (testowego): 

 Wszelkie prace związane z migracją  mogą odbywać się tylko i wyłącznie 
w  siedzibie Zamawiającego, pod ścisłym nadzorem i w porozumieniu z  
przedstawicielami Zamawiającego; 
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 Wykonawca dokona analizy istniejącego środowiska IBM DB2 oraz 
istniejących zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 
opartymi o bazę danych Zamawiającego; 

 Wykonawca przygotuje środowisko testowe w oparciu o dostarczony 
serwer, uruchomi i skonfiguruje usługę Hyper-V, będącą platformą dla 
dalszych prac testowych; 

 Wykonawca opracuje szczegółową, niezawodną i powtarzalną ścieżkę 
migracji bazy danych IBM DB2 z uwzględnieniem wszystkich 
wymaganych kroków oraz instalacji wersji pośrednich DB2 aż do 
uzyskania pełnej funkcjonalności w wymaganej wersji 11.5.7 

 Wykonawca opracuje szczegółową, niezawodną i powtarzalną ścieżkę 
integracji działających systemów opartych o przedmiotową bazę danych 
– serwer aplikacyjny, Centrum Nadzoru Ruchu (CNR), WWW oraz serwer 
plików. 

 Wykonawca sprawdzi zmigrowane procedury, funkcje i pakiety, 
wprowadzi ewentualne poprawki  dostosowujące w/w do pracy  
w nowym silniku DB2 lub napisze od nowa tak aby realizowały tę samą 
funkcjonalność w nowym środowisku;  
 

Elementem końcowym w/w prac będzie opracowanie i przedstawienie przez 
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu prac 
opisującego dokładnie  wszystkie kroki wymagane do przeprowadzenia finalnej 
migracji. 

Zamawiający zobowiązany jest w ramach umowy  doprowadzenie do stanu pełnej 
funkcjonalności wszystkich elementów systemu w oparciu o bazę danych DB2  
wersji 11.5.7. Zamawiający nie dopuszcza obniżenia żadnej funkcjonalności 
systemu lub utraty jakichkolwiek danych. Etap zostaje uznany za zamknięty za 
akceptacją Zamawiającego, po poprawnym przeprowadzeniu opracowanej 
procedury i osiągnięciu pełnej funkcjonalności systemu w oparciu o środowisko 
testowe. 

 

Wymagania dotyczące etapu II (migracja docelowa): 

 Przywrócenie  do wstępnych ustawień dostarczonego serwera; 
 Aktualizacja systemu operacyjnego; 
 Aktualizacja oprogramowania układowego poszczególnych podzespołów 

serwera do najnowszych, stabilnych zalecanych przez producenta wersji; 
 Przygotowanie, wdrożenie systemu Windows Server 2022 dla serwera 

wirtualnego na potrzeby serwera bazy danych; 
 Instalacja najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego Windows 

Server 2022; 
 Integracja serwera ze środowiskiem Zamawiającego; 
 Wykonanie kopii zapasowej bazy danych Zamawiającego; 
 Przeprowadzenie migracji bazy danych zgodnie z harmonogramem 

opracowanym oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego  
w poprzednim etapie prac; 

 Weryfikacja poprawności przeprowadzonych prac; 
 Strojenie bazy danych po migracji; 
 Testy poprawności działania poszczególnych elementów zależnych od 

zmigrowanej bazy danych. 
Prace muszą odbyć się poza godzinami pracy części administracyjnej 
Zamawiającego tzn. godz. 15.00-7.00, weekendy oraz dni wolne od pracy  
w uzgodnieniu z Zamawiającym.   

Wszelkie prace związane z migracją  mogą odbywać się tylko i wyłącznie  
w  siedzibie Zamawiającego, pod ścisłym nadzorem i w porozumieniu  
z  przedstawicielami Zamawiającego. 
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Ze względu na złożoność systemu, Zamawiający zastrzega  14-sto dniowy okres 
testowy  w którym dokładnie zweryfikuje wszystkie funkcjonalności systemu po 
migracji i w razie potrzeby wezwie Wykonawcę do poprawy wykrytych wad. 
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłaszanych wad w ciągu 7 dni.   

 

 

 

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje serwer w szafie RACK 19‘ , przeniesie dane z funkcjonującej 
obecnie bazy danych z istniejącego serwera bazodanowego Zamawiającego oraz dokona integracji ze 
środowiskiem oprogramowania oraz wszystkimi urządzeniami wykorzystywanymi w tym 
środowisku przez Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający informuje iż, posiada serwery: 

 Serwer Aplikacyjny 

 Serwer CNR 

 Serwer WWW 

 Serwer plikowy 
 z którymi należy zintegrować dostarczony serwer oraz jego aplikacje wraz ze środowiskiem 

 oprogramowania działającym u Zamawiającego. 

  

3. Zamawiający jest użytkownikiem Oprogramowania MUNICOM Premium firmy R&G PLUS Sp. z o.o. 
z siedzibą w 39 - 300 Mielec ul. Traugutta 7.  Z uwagi na powyższe wymaga się dla urządzeń 
wymienionych w tabeli „Serwer bazodanowy” bezwzględnie: 

 zapewnienie pełnej funkcjonalności programu MUNICOM Premium firmy R&G PLUS Sp. z o.o. 
wykorzystującego dane zawarte w bazie danych DB2  

 zapewnienie pełnej funkcjonalności Systemu Informacji Pasażerskiej funkcjonującej na 
serwerze CNR, wykorzystującej dane zawarte w bazie danych DB2 

 zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu informacji portalu Kierowcy MPK wykorzystują 
dane zawarte w bazie danych DB2 

 zapewnienie pełnej funkcjonalności serwera plików oraz umieszczanie na jego przestrzeni 
dyskowej dobowej kopii BD2. 

 

4. Zamawiający wymaga, aby konfiguracja serwera oraz zainstalowanego na nim oprogramowania 
pozwalała na automatyczne wykonywanie kopii bazy danych DB2 codziennie w sposób wykluczający 
uniemożliwienie pracy użytkownikom systemu Municom firmy  R&G PLUS  w trakcie trwania procesu 
wykonywania kopii BD2. 

 

5. Zamawiający wymaga, aby konfiguracja serwera oraz zainstalowanego na nim oprogramowania 
pozwalała na ręczne wykonywanie kopii DB2 na nośnik zewnętrzny w dowolnym czasie wyłącznie  
w pomieszczeniu, w którym jest umieszczony serwer bazodanowy. 

 

6. Zamawiający ma zapewnienie producenta obecnie eksploatowanego systemu Municom firmy  R&G 
PLUS oraz pozostałych aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego o gotowości do 
przeprowadzenia szkoleń opisujących wdrożone mechanizmy, ewentualnych prac programistycznych 
przy wskazanych przez Wykonawcę elementach systemu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
związane ze zleconymi przez siebie pracami wykonanymi przez dostawcę w/w systemów.  

 

7. Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, okablowaniem 
oraz osprzętem przewidzianym do montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

 

8. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie  wynosi 36 miesięcy. 
 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich prac związanych  
z aktualizacją oraz rekonfiguracją oprogramowania zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie całości 
systemu a wszelkie koszty związane z tymi zadaniami pozostają po stronie Wykonawcy. 
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10. Po okresie gwarancji dostarczony sprzęt i programy mają zachować swoją pełną funkcjonalność bez 
konieczności wnoszenia dodatkowych opłat licencyjnych. 

 

11. Zainstalowane systemy operacyjne muszą posiadać bezterminowe stosowne licencje i certyfikaty. 
 

12. Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający wymaga przedłożenia w formie pisemnej 
poświadczenia od producenta oprogramowania funkcjonującego u Zamawiającego o pełnej 
funkcjonalności i prawidłowej konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
 
 

Dane dotyczące oferenta  (pieczątka firmowa + NIP + REGON) 

 
Nazwa ..................................................................... 
Siedziba .................................................................. 
Nr telefonu/faksu .............................................. 
nr NIP....................................................................... 
REGON……………………………………………….. 
BDO……………………………………………………. 
strona www: ………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………... 
 

Zobowiązania wykonawcy 
 
Zobowiązuję się za kwotę Formularza Ofertowego na  dostawę   serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  

z o.o. w Tarnowie 

 
 

 

cena netto  całości zamówienia  ...................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

podatek VAT................ % w kwocie ...............................................................zł 

cena brutto całości zamówienia    ....................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 

 

 

 

Warunki gwarancji :  Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie  wynosi 36 miesięcy. 
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Oświadczam, że jako Wykonawca:  

 posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 

 dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym do 

wykonywania danego zamówienia, 

 znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ do składania ofert oraz uzyskałem informacje 

konieczne do przygotowania oferty i uważamy się za związanych określonymi w niej wymaganiami  

i zasadami postępowania, jednocześnie nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam,  że wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego, w przypadku, Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością skutkuje ważnością zawieranych  przez Spółkę umów w związku z art. 230 KSH. 

Informuję: 

a) ceny, określone w załączniku formularzu cenowym niniejszej oferty, zawierają w sobie także wszelkie 

dodatkowe czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, czyli: 

 koszty transportu przedmiotu zamówienia, 

 niezmienność cen w czasie obowiązywania umowy, 

 podatki itp. naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów. 

b) zamówienia zrealizujemy 150 dni   od dnia podpisania umowy   

c) forma płatności – przelew bankowy  płatny  do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu  zadawczo – odbiorczego i  po spełnieniu 

warunku określonego w pkt. d). 

d) Wykonawca dostarczy i zamontuje serwer w szafie RACK 19‘ , przeniesie dane z funkcjonującej obecnie bazy 

danych z istniejącego serwera bazodanowego Zamawiającego oraz dokona integracji  

ze środowiskiem oprogramowania oraz wszystkimi urządzeniami wykorzystywanymi w tym środowisku 

przez Zamawiającego zgodnie z opisem załącznik nr 1. 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
Miejscowość ......................... dnia .................................    
                                                                                  
 
 
 

 __________________________________________                                                                                                                                           
                                                                                                                             (imię i nazwisko) 
                                                                                                   podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykaz firm na rzecz których Wykonawca wykonał dostawę jako spełnienie warunku zamieszczonego w Rozdziale  VIII, pkt 2. – 4) – Wykonawca dostarczył, zamontował , 
przeniósł dane , skonfigurował i uruchomił co najmniej 1 serwer bazodanowy   

 

Lp. Nazwa zamawiającego 

Czas realizacji Nazwa produktu 

Wartość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ................................................................. 

                                                                                                                                                                                     podpis upełnomocnionego przedstawiciela oferenta                                
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na: 

 

Dostawa  serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  z o.o. w Tarnowie 

 

 

1. Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

2. Oświadczam, że  nie zachodzą w stosunku do mnie jako Wykonawcy  podstawy wykluczenia  

z postępowania okoliczności wskazanych tj: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami  

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza   

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest  

w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

 

 

 

 

........................................................................................................ 

(podpis, miejscowość, data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr postępowania: ZO/6/Z/2022 

 

22 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Ja: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes 

zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)) 

Działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………… 

 (określenie zasobu –określenie zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej ) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą: 

 
Dostawa  serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  z o.o. w Tarnowie 

 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

             ……………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

       ……………………………………………………………………………………………… 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

d) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

e) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

dostawy, usługi lub roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą -  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

........................................................................................................ 

(podpis, miejscowość, data)  

 

 

 

 

 


