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I. Nazwa Zamawiającego.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. 12 632-33-55;12 633-34-26
cyfronet@cyfronet.pl
www.cyfronet.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony w rozumieniu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej "Pzp",
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
III. Przedmiot zamówienia.
CPV: 48190000-6
1. Przedmiotem zamówienia
MATHEMATICA.

jest

zakup

rocznej

licencji

oprogramowania

Okres obowiązywania licencji 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Zamawiający realizuje przedmiotowe zamówienie w imieniu własnym oraz innych jednostek
naukowo – badawczych korzystających z licencji akademickich MATHEMATICA.
Szczegółowy opis licencji wraz z wykazem ośrodków naukowo-badawczych dla których są
przeznaczone znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wsparcie techniczne producenta
oprogramowania na okres obowiązywania licencji.
Warunki płatności
ACK CYFRONET AGH zapłaci kwotę w wysokości dofinansowania ustalonego na podstawie
decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pozostałą
część
kwoty
płacić
będą
poszczególne
Ośrodki
w
oparciu
o odrębne faktury wystawione przez Wykonawcę.
Realizacja zamówienia
W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy Zamawiający wymaga przekazania
użytkownikom na koncie w portalu klienta, formalnych potwierdzeń producenta
oprogramowania, w których zawarte są aktualne daty obowiązywania licencji.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Za równoważne uznawane będzie rozwiązanie obejmujące dostawę licencji oprogramowania
spełniającego wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie
MATHEMATICA wraz ze wsparciem technicznym na okres wskazany w SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
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ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców
(zgodnie z treścią formularza oferty). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie
części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca
zrealizuje zamówienie samodzielnie.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i
zaniechania.
IV. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub
art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu
(instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające
przedstawione dowody.
Informacje dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki
cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
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w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych
Wykonawców.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, wymaganych w postępowaniu, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Zamawiający na podstawie art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr
3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1 SIWZ składa każdy w Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdzać ma brak podstaw
do wykluczenia.
1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI.1.1 SIWZ.
2. Dodatkowe oświadczenia składane przez wszystkich Wykonawców.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(załącznik nr 4 do SIWZ).W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument dotyczyć
musi każdego z Wykonawców.
3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 6 ustawy Pzp):
3.1. odpisu 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. 5 pkt 1 ustawy
Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców.
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3.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt
13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa
każdy z Wykonawców.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentów o których mowa:
4.1. w pkt. VI.3.1 niniejszej SIWZ 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,
4.2. w pkt. VI.3.2 niniejszej SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp. Dokumenty o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy
dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
4.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w punkcie VI.3.2 niniejszej SIWZ (Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w punkcie VI.4.2
niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminu
wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba
której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
5. Zamawiający nie zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
VI.3.1 i VI.3.2 niniejszej SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
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Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz informacje dotyczące składanych
dokumentów i oświadczeń
1. Na zawartość oferty składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z
załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącym opis oferowanego
przedmiotu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ, który stanowić będzie treść oferty,
2. Do oferty należy załączyć:
2.1. oświadczenia wskazane w punkcie VI. 1-3 niniejszej SIWZ sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
2.2. pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów lub
poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez pełnomocnika, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych
(ewidencyjnych) Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
2.3. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Wymagania dotyczące oferty
Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami składa się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz
załączonych dokumentów w formie elektronicznej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod
rygorem odrzucenia oferty.
Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być podpisana przez
osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę
upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa w zakresie zgodnym z treścią oferty. Wymóg
dotyczy również poświadczania kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
Podpisy składane na formularzu oferty, oświadczeniach i dokumentach muszą umożliwiać
identyfikację osoby która je złożyła (np. podpis wraz z imienną pieczątką).
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
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Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną
podaną cyfrowo i słownie przyjmuje się, że prawidłowo podana została cena wpisana
cyfrowo.
Zamawiający zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami był zestawiony w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację oraz
aby każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące wszystkich Wykonawców,
- oferta musi być podpisana w sposób wiążący wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1282 z późn. zm).
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Pełnomocnictwa składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów sporządzonych w języku obcym.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń, czy też potwierdzania dokumentów za zgodność z
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oryginałem, dokumenty lub oświadczenia powinny być opatrzone podpisem osoby lub osób
uprawnionych do reprezentacji, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej lub osobę
upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa. Wymóg dotyczy również poświadczania kopii
dokumentu za zgodność z oryginałem.
Osoba podpisująca dokument zawierający oświadczenie woli musi być umocowana do
reprezentowania podmiotu lub podmiotów w imieniu których składa podpis, co najmniej w
zakresie niezbędnym do złożenia oświadczenia woli wyrażonego w treści dokumentu.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli
w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut NBP, Zamawiający przyjmie
kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
5. Zasady poprawy oczywistych omyłek rachunkowych:
W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cen jednostkowych oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,a
błędnie podano wynika mnożenia.
W przypadku sumowania cen za poszczególne składowe danej części:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za składowe danej części zamówienia,
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny składowe danej części zamówienia, a błędnie
podano wynik sumowania.
6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010), jeśli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać, w odrębnym
dokumencie załączonym do oferty, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
"Tajemnica przedsiębiorstwa".
Nie można zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie!
W przypadku, gdy informacje składane w drodze wyjaśnień lub uzupełniane dokumenty
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w
sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznakowanym
następująco: „Zakup rocznej licencji oprogramowania MATHEMATICA.
Numer sprawy ACK- DA-ZP-4010-1/20”
z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12:00”.
Na opakowaniu należy również zamieścić informację o nazwie i adresie Wykonawcy.
8. Zmiana lub wycofanie oferty.
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Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
ofert przed upływem terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert nie można wycofać oferty ani wprowadzić zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem
zapisów art. 93 ust 4 ustawy Pzp).
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W przedmiotowym postępowaniu przekazywanie między Zamawiającym, a Wykonawcami
oświadczeń, zawiadomień, wniosków lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy pomocy środków
komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem podpunktu 2.
2. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa muszą
być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. z
2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, zawiadomień, wniosków lub innych informacji
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej każda ze Stron, na żądanie drugiej,
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przekazanej pocztą
elektroniczną przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Monika Gólska
cyfronet@cyfronet.pl
7. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy
kierować na adres: Monika Gólska
Akademickie Centrum Komputerowe „CYFRONET” AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, skrytka pocztowa 386,
lub na adres poczty elektronicznej cyfronet@cyfronet.pl
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdz. VIII. 8 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
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11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2020 r. do godz. 11.00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Portiernia.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020 r. o godz. 12.00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Portiernia.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 491), jeżeli
będzie to uzasadnione okolicznościami, Zamawiający może dokonać otwarcia ofert bez
fizycznego udziału zainteresowanych osób z jednoczesnym zapewnieniem bieżącej
transmisji (na żywo) dźwięku i obrazu za pomocą łącza internetowego (transmisja online).
W takim przypadku Zamawiający zamieści informację na temat przeprowadzenia otwarcia
ofert za pośrednictwem transmisji online wraz z danymi dostępowymi na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ nie później niż do godziny 12.00 w dniu
poprzedzającym dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.cyfronet.pl
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

3.

4.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Cenę oferty stanowić będzie łączna cena brutto za wykonanie całości zamówienia,
wyrażona w złotych polskich i wpisana na formularzu oferty, z zastrzeżeniem punktu 5
poniżej.

2.

Cena oferty ma być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe za
poszczególne produkty objęte zamówieniem, określone przez Wykonawcę w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, jako suma cen jednostkowych.
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3.

Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i
usług z 11.03.2004r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm), przy uwzględnieniu stawki
podatku VAT w wysokości 23 %.

4.

Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
[Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów bądź importu
usług w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP oraz w przypadku towarów
wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku VAT, do których stosuje się tzw.
mechanizm odwróconego podatku VAT w przypadku Wykonawców krajowych]

6.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

8.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich
(PLN).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Przyjęte kryteria oceny ofert

Kryterium

Waga
[%]

Maksymalna
liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena
ofertowa brutto

100%

100

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty

RAZEM

100%

100

────────────────────

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”
Ocena punktowa dokonana zostanie w oparciu o informacje zamieszczone w Formularzu ofertowym!

2. Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, którego
oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w
SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy
(wyznaczonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp).
2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
XVIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016//679 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 rozporządzenia o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L nr 119
str. 1, (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
−
−
−

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail:
cyfronet@cyfronet.pl, nr telefonu: 12 632 33 55 (dalej: „Administrator”, „ACK Cyfronet
AGH”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan
kontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny
z przepisami wewnętrznymi ACK Cyfronet AGH.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
12

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane
jest przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
8. Informujemy, iż w związku z przekazanymi danymi osobowymi nie będzie dochodziło do
podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym do
profilowania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom
międzynarodowym za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych przez
Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.
10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
XIX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy
Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofert
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – projekt umowy

Zatwierdzam:
Dyrektor ACK Cyfronet AGH
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
Kraków, dnia 24.11.2020 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu Zamówienia

Lp.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ośrodek

Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział
Informatyki, Elektroniki i
Telekomunikacji
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Odlewnictwa
ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Matematyki Stosowanej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Uniwersytet Łódzki
Katedra Informatyki Stosowanej
ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Fizyki
ul. H Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław
Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego i
Komputerowego (ICM),
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań

Numer licencji

Typ licencji

L4796-0670

licencja sieciowa multilocation: 6
użytkowników z wyższych uczelni

L4796-0659

licencja sieciowa multilocation: 2
użytkowników z jednostek naukowobadawczych
1 licencja sieciowa: 1 użytkownik

L4689-9397
1 licencja jednostanowiskowa

L4689-9389

2 licencje sieciowe po 15 użytkowników

L4854-9574

1 licencja sieciowa: 5 użytkowników

L4689-9209

1 licencja jednostanowiskowa

L4689-9450

1 licencja sieciowa: 2 użytkowników

L4689-9324

1 licencja sieciowa: 20 użytkowników

L4689-9429

1 licencja sieciowa: 13 użytkowników

L4689- 9424

1 licencja sieciowa: 12 użytkowników
1 licencja sieciowa: 31 użytkowników

L4689-9421

L4796-0650

L4689-9273

1 licencja jednostanowiskowa

1 licencja sieciowa
multilocation: 5 użytkowników wyższych
uczelni
1 licencja sieciowa: 13 użytkowników

L4954-3348

1 licencja sieciowa: 22 użytkowników

L5065-3105

1 licencja sieciowa: 16 użytkowników
3 licencje sieciowe po 6 użytkowników

L4689-9292

1 licencja jednostanowiskowa
14

16

17
18
19

20

21

22

Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań
Politechnika Łódzka
Uczelniane Centrum Informatyczne
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

L4988-0627

1 licencja sieciowa: 2 użytkowników

L4689-9382

6 licencji jednostanowiskowych

L4689-9224

1 licencja sieciowa: 13 użytkowników

L4689-9220

1 licencja sieciowa: 6 użytkowników

L4689-9234

1 licencja sieciowa: 12 użytkowników

L4689-9511

12 licencji jednostanowiskowych

L5025-6603

licencja sieciowa multilocation: 8
użytkowników z wyższych uczelni

L5025-6595

licencja sieciowa multilocation: 2-óch
użytkowników z jednostek naukowobadawczych
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

OFERTA

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
adres

.......................................................................................................................................................
NIP

.......................................................................................................................................................
adres e-mailowy

.......................................................................................................................................................
telefon

.......................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym

Oferujemy dostawę rocznej licencji oprogramowania MATHEMATICA, zgodnie z
zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
za łączną cenę: ............................................................................ .zł (brutto VAT 23%),
(słownie) ...................................................................................... .zł (brutto VAT 23%).
Okres obowiązywania licencji od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Formularza
ofertowego!
Oświadczenia:
1)
2)
3)
4)
5)

zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym powyżej, zgodnie z
wymaganiami SIWZ;
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert;
akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi (na zasadach opisanych we
wzorze umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury;
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6)
7)

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

Zakres prac powierzonych podwykonawcom:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również
dane proponowanych podwykonawców)
1. wykonanie.......................................................................................................................
Nazwa Podwykonawcy .......................................................................................................

2. wykonanie.......................................................................................................................
Nazwa Podwykonawcy .......................................................................................................
Oświadczamy, że posiadamy status małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 poz. 1292 z późn. zmianami):
TAK/NIE

……….………………............................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*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).
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - opis ofertowanego przedmiotu zamówienia

Lp.

Ośrodek

Numer licencji

L4796-0670

1

Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
L4796-0659

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział
Informatyki, Elektroniki i
Telekomunikacji
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Odlewnictwa
ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Matematyki Stosowanej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Uniwersytet Łódzki
Katedra Informatyki Stosowanej
ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Fizyki
ul. H Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Typ licencji

Cena (brutto)

licencja sieciowa
multilocation: 6
użytkowników z
wyższych uczelni
licencja sieciowa
multilocation: 2
użytkowników z
jednostek naukowobadawczych
1 licencja sieciowa: 1
użytkownik

L4689-9397
1 licencja
jednostanowiskowa
L4689-9389

2 licencje sieciowe po 15
użytkowników

L4854-9574

1 licencja sieciowa: 5
użytkowników

L4689-9209

1 licencja
jednostanowiskowa

L4689-9450

1 licencja sieciowa: 2
użytkowników

L4689-9324

1 licencja sieciowa: 20
użytkowników

L4689-9429

1 licencja sieciowa: 13
użytkowników

L4689- 9424

1 licencja sieciowa: 12
użytkowników
1 licencja sieciowa: 31
użytkowników

11

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

12

Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego i
Komputerowego (ICM),
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa

L4796-0650

13

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

L4689-9273

14

Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

L4954-3348

L4689-9421

1 licencja
jednostanowiskowa
1 licencja sieciowa
multilocation: 5
użytkowników wyższych
uczelni
1 licencja sieciowa: 13
użytkowników
1 licencja sieciowa: 22
użytkowników

18

L5065-3105

15

16

17
18
19

20

21

Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań
Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań
Politechnika Łódzka
Uczelniane Centrum Informatyczne
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

3 licencje sieciowe po 6
użytkowników
L4689-9292

1 licencja
jednostanowiskowa

L4988-0627

1 licencja sieciowa: 2
użytkowników

L4689-9382

6 licencji
jednostanowiskowych

L4689-9224

1 licencja sieciowa: 13
użytkowników

L4689-9220

1 licencja sieciowa: 6
użytkowników

L4689-9234

1 licencja sieciowa: 12
użytkowników

L4689-9511

12 licencji
jednostanowiskowych

L5025-6603
22

1 licencja sieciowa: 16
użytkowników

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
L5025-6595

licencja sieciowa
multilocation: 8
użytkowników z
wyższych uczelni
licencja sieciowa
multilocation: 2-óch
użytkowników z
jednostek naukowobadawczych
SUMA
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
Wykonawca
……………………………
……………………………
……………………………
OŚWIADCZENIE
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup rocznej licencji
oprogramowania MATHEMATICA” oświadczam co następuje:
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się Wykonawca.
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
Podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..,
(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
Wykonawca
……………………………
……………………………
……………………………

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup rocznej licencji
oprogramowania MATHEMATICA” oświadczam, iż:
1. należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu:
1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w
przedmiotowym postępowaniu:

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR ACK-DA-ZP-4010-1/20
zawarta w dniu ................ r. w Krakowie, pomiędzy:
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
który reprezentuje:
1. Dyrektor – Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
2. Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych – mgr Angelika Zaleska-Walterbach
przy kontrasygnacie finansowej Kwestor AGH – mgr Marii Ślizień
zwanym dalej Zamawiającym, a
..............................
reprezentowaną przez
.......................................
zwaną dalej Wykonawcą
wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ACK-DA-ZP-4010-1/20,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 tej ustawy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup rocznej licencji oprogramowania MATHEMATICA,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. Szczegółowy opis
typów licencji wraz z wykazem Ośrodków naukowo-badawczych, dla których są
przeznaczone znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.
2. Okres obowiązywania licencji od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
3. Przedmiot umowy obejmuje także wsparcie techniczne producenta oprogramowania
MATHEMATICA na okres obowiązywania licencji.
4. Szczegółowy zakres i zasady korzystania z oprogramowania ustalone są na ogólnych
zasadach określonych w umowie licencyjnej EULA (End User License Agreement).
Strony zgodnie stwierdzają, że Warunki licencji wyrażone są w języku angielskim, jednakże
są zrozumiałe dla Stron, a żadna z nich nie wnosi zastrzeżeń co do formy, języka i treści.
§2
Zamawiający wymaga, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, przekazania
użytkownikom na koncie w portalu klienta, formalnych potwierdzeń producenta
oprogramowania, w których zawarte są aktualne daty obowiązywania licencji.
§3
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli Stron. Protokół odbioru stanowić będzie podstawę do
rozliczenia z Wykonawcą.
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§4
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży licencji producenta
oprogramowania na korzystanie z nich przez okres wskazany w § 1 ust. 2.
2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z praw
autorskich, licencji, praw własności intelektualnej, przemysłowej nie narusza przepisów
prawa, dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach
niematerialnych, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego oraz Ośrodki naukowo-badawcze wskazane w załączniku nr 1 do umowy w
wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów będących przedmiotem
niniejszej umowy.
4. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu lub Ośrodkom naukowo-badawczym
wskazanym w załączniku nr 1 do umowy z tytułu korzystania z należących do osób trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w odniesieniu do
przedmiotu umowy.
§5
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy ze wszelkimi tego konsekwencjami, w przypadku, gdy Wykonawca nie
dotrzymuje wyznaczonego w § 2 terminu realizacji umowy, a okres opóźnienia przekracza 14
dni.
§6
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi:…………. złotych brutto, (słownie:
………………………………….., 00/100). Ceny licencji dla poszczególnych Ośrodków
określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. ACK CYFRONET AGH zapłaci kwotę dofinansowania ustalonego na podstawie decyzji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozostałą część kwoty, określonej w
§ 6 ust. 1, płacić będą poszczególne Ośrodki w oparciu o odrębne faktury wystawione przez
Wykonawcę.
§7
1.
2.

3.

4.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w oparciu o faktury,
wystawiane przez Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia lub przesłania
przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Terminem
otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Zamawiającego lub danego Ośrodka.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego lub danego
Ośrodka. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku nastąpi najpóźniej
w ostatnim dniu terminu płatności.
Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy lub imienny rachunek
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzeżeniem, że rachunek ten musi być zamieszczony, na dzień dokonywania płatności,
w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W innym przypadku Zamawiający lub
dany Ośrodek zwróci się do Wykonawcy o wskazanie właściwego rachunku ujętego w ww.
wykazie, a termin płatności będzie liczony od daty wskazania właściwego rachunku.
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5.
6.

W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
Zamawiający, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, zgodnie z art. 4c
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. 2019.118 j.t.) oświadcza, że posiada status dużego
przedsiębiorcy.
§8

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznej ceny brutto
określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b/ z tytułu odstąpienia którejkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn występujących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 6 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej
w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy.
Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody może on
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należności za fakturę,
kwot wynikających z kar umownych, o których mowa w ust. 2, na podstawie noty
księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Strony uznają, że należności z tytułu
naliczonych kar umownych staje się wymagalna z datą wystawienia noty księgowej.
W przypadku, o którym mowa w § 5 Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w
terminie do 4 tygodni od daty jej zawarcia.
§9

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.
W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§ 10
1. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za koordynację realizacji umowy:
............................ – tel. ……………………… e-mail: ……………………………..
2. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za koordynację
realizacji umowy i upoważnionego do odpisania protokołu odbioru:
............................ – tel. ……………………… e-mail: ……………………………..
3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie
niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony.
§ 11
Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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§ 12
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego lub danego Ośrodka.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Zamawiającego 1 dla
Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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