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TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 
UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
 
 

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO 
I ROZSZERZENIE LICENCJI 

 
Przetarg pisemny 

Nr sprawy FI/427/2010 
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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 
  41-506 Chorzów 
  ul. Inwalidzka 5 
  telefon (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 251-00-96 

www.tram-silesia.pl 
  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania 
ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień w Spółce Tramwaje Śląskie S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego 
www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  
 
ROZDZIAŁ 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie na 36 miesięcy licencji na oprogramowanie ESET 

NOD 32 BE Suite dla 200 stanowisk komputerowych, w tym serwerów i zakup 100 
dodatkowych licencji. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ 2 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin przekazania licencji – 7 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) są autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania firmy ESET,  
b) spełniają warunki określone w załączniku nr 2 SIWZ, 
c) załączyli wymagane dokumenty, 
d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

2. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego 
wykluczeni. 

 
ROZDZIAŁ 4 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone 
w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 
i poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty 
(zgodnie z KRS albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
 
 Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień 
składania ofert: 
a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
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b) Formularz oferty – załącznik nr 1. 
c) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Marek Watras – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (032)246-60-61 (64/65) wew. 
      440.   
2. Joanna Urych – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (032)246-60-61 (64/65) wew. 417. 

 
ROZDZIAŁ 6 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
ROZDZIAŁ 7 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  
  w niniejszej SIWZ. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  
  nieważności. 
3. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” z wypełnionymi załącznikami  
  i wymaganymi dokumentami. 
4. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk  
  „Formularz oferty” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 
5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone   
  pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do  
  reprezentacji wykonawcy. 
6. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej  
  na zamawiającego: 
 

  Tramwaje Śląskie S.A. 
  ul. Inwalidzka 5 
  41-506 Chorzów 

i oznaczonej: Przetarg pisemny, nr sprawy: FI/427/2010 
Nie otwierać przed: 12.08.2010r. godz. 12:00. 
Poza powyższymi oznaczeniami koperta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 
ROZDZIAŁ 9 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2010r o godz. 11:45. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie 
 przy ul. Inwalidzkiej 5, piętro I, pokój nr 26 – sekretariat. 
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.08.2010r o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, 
 w sali konferencyjnej, piętro I. 
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5. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także 
 informacje dotyczące ceny. 
6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 
 oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 

 
ROZDZIAŁ 10 
KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 
 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów. 
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt.  
3. Kryterium oceny ofert będzie: cena – 100%, 
4. Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt. 

 Ceny pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej: 
 

100x
Cob
CnPc ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
Pc – ilość punktów 
Cn – najniższa cena oferowana brutto 
Cob – cena badanej oferty brutto 

 
 

ROZDZIAŁ 11 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
1. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianom. 
2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku 

VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku cen podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć  
wg średniego kursu NBP na dzień sporządzania oferty. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
ROZDZIAŁ 12 
FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1.  
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o wynikach przetargu. 



 

2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający 
określi miejsce i termin zawarcia umowy. 

 
ROZDZIAŁ 13 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY 

 
1. Na podstawie umowy zamawiający nabędzie, na zasadach określonych w art. 52 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), 
licencję firmy ESET na  program antywirusowy ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
Suite, która upoważni zamawiającego do korzystania z  programu przez okres  36 miesięcy 
od dnia podpisania Umowy. 

2. W okresie ważności licencji zamawiający ma prawo do korzystania z prowadzonego przez 
wykonawcę nieodpłatnego serwisu technicznego z zakresu instalacji i użytkowania programu 
oraz do nieodpłatnego dostępu do internetowej aktualizacji baz sygnatur wirusów 
przygotowywanej przez firmę ESET. 

3. Termin dostarczenia licencji 7 dni. 
4. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
5. Cesja wierzytelności wynikających z umowy może być dokonana jedynie za pisemną zgodą 

spółki Tramwaje Śląskie S.A. 
 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 
przetargu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny. 
Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1, 
2. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2, 

 
 
 
 
Chorzów, dnia .....................................     .................................................... 
           (podpis Kierownika Zamawiającego) 
  



 

Załącznik nr 1 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)  
    

 FORMULARZ OFERTY 
 
W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na aktualizację bazy danych oprogramowania 
antywirusowego i rozszerzenie licencji składam/y niniejszą ofertę:  
Nr sprawy FI/427/2010 
 
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę: 
 

Asortyment 
Cena 

jednostk. 
netto  

Ilość 
(szt.) Cena netto Podatek 

VAT 
Cena 
brutto 

Przedłużenie licencji na oprogramowanie 
ESET NOD 32 BE Suite  200    

Licencja na oprogramowanie ESET NOD 
32 BE Suite  100    

 

cena netto słownie............................................................................................................................zł) 

podatek VAT słownie ......................................................................................................................zł) 

cena brutto słownie ..........................................................................................................................zł) 

 
 
2. Oświadczam/y, że jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania firmy  

ESET spol. s r.o. z siedzibą w Bratysławie – producenta i właściciela praw autorskich 
do programu komputerowego ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite. 
 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ i nie wnoszę/simy do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

 
4. Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
5. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej 

z zapisami Rozdziału 13, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
  

Całość oferty składam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach 
 
 
 
..................................................     ................................................... 
Miejscowość i data        Podpisano 
          (przedstawiciel/e wykonawcy) 



 

Załącznik nr 2 
 

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 
Nazwa wykonawcy ......................................................................... 

Adres wykonawcy .......................................................................... 

Numer telefonu .......................................................................... 

Numer faksu  .......................................................................... 

 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z 
wymogami właściwej ustawy, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 
oraz oświadczam, że: 
 
- nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu*, 

- żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki 
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu 
zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie 
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 
prowadzonego  
postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

 
  Podpisano: 

        (przedstawiciel/e wykonawcy) 
• niepotrzebne skreślić 

 


