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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJACY
Miasto Lodz / Urza.d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz

POSTE.POWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI ZAM6WIENIA

NIEPRZEKRACZAJACEJ 214 000 EURO
KTOREGO PRZEDMIOTEM JEST

Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 o potk? dyskowa.
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1.ZAMAWIAJACY

Miasto Lodz - Urza.d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz

PROWADZACY POST^POWANIE:
dziat Zamowien Publicznych

partamencie Obstugi i Administracji
rzedu Miasta Lodzi

ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Lodz
tel.: +48 (42) 638-48-88,

e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetarqi/

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zwia.zku z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 t.j.) zwanej dalej ,,ustawa. Pzp".

2.2 W postepowaniu maja. zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktow
wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww.
akty prawne stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa macierzy HPE SPAR 8200 o potk$
dyskowa.

3.2 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Zatqczniku nr 1
do SIWZ.

3.3 Zamawiaja.cy nie przewiduje skladania ofert czesciowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca wykona zamowienie w nizej wymienionych etapach:

Etap I - dostawa urzqdzen wraz z instalacja. - do 25/30 dni roboczych od dnia wejscia
w zycie umowy (uzaleznione od ztozonej oferty - kryterium oceny ofert);

Etap II - gwarancja i wsparcie techniczne dla dostarczonych produktow przez okres
24/36 miesiecy od dnia podpisania protokotu kohcowego lecz nie wczesniej
niz przed zakohczeniem etapu I (uzaleznione od ztozonej oferty - kryterium
oceny ofert).

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia moga. ubiegac si§ Wykonawcy, ktorzy spelniaja.
nastepuja.ce warunki udzialu w postepowaniu dotycza.ce:
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5.1.1.1 kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajsjcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w sposob szczegolny.

5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie
Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

zdolnosci technicznej lub zawodowej
Zamawiaja.cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnianie
Wykonawca zobowia.zany jest wykazac w sposob szczegolny.

5.2 W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja. wymaganiom okreslonym
przez Zamawiaja.cego, Wykonawca. ktorego oferta zostata naiwvzei oceniona.
sktada na wezwanie Zamawiaiaceqo:

5.2.1 zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmuja.cego si? poswiadczaniem
zgodnosci dziatah Wykonawcy z normami jakosciowymi tj.:

> certyfikaty/zaswiadczenia poswiadczaja.ce, ze urzqdzenie jest
wyprodukowane z norma. ISO-9001 lub nowsza. lub normami rownowaznymi;

> deklaracje, ze urza.dzenie posiada oznakowanie CE produktu albo spetnia
normy rownowazne

5.3 W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkow udziatu w post?powaniu okreslonych w pkt. 5.1.1-5.1.3 SIWZ
oceniane b?dzie ta.cznie.

5.4 Zamawiaja.cy moze, na kazdym etapie post?powania, uznac, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze wykonawcy moze
miec negatywny wptyw na realizacj? zamowienia.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA

6.1. O udzielenie zamowienia moga. ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq
wykluczeniu.

6.2. Z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaja.cy wykluczy:

6.2.1. Wykonawcow w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt
12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; kazdv z tvch Wykonawcow sktada
dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 SIWZ.

6.2.2. Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych si? o udzielenie zamowienia, jezeli
chociaz w odniesieniu do jednego z nich zaistnieja. okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; kazdv z tvch
Wykonawcow sktada dokumentv wvmienione w pkt 7.2.1 SIWZ.

6.3. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj?te
przez niego srodki sa. wystarczaja.ce do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub
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przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznana. krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpuja.ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotorace
z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sa. odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
beda.cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sa.du zakaz

/

ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynaj okreslony w tym wyroku
okres obowia.zywania tego zakazu.

. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajqcy, uwzgledniaja,c wage
i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaja.ce dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.3. SIWZ.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. POTWIERDZAJACYCH
SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1 Zqodnie z art. 24aa ust. 1 ustawv Pzp. Zamawiaiacv najpierw dokona ocenv
ofert. a nastepnie zbada. czv Wykonawca. ktorego oferta zostala oceniona
iako naikorzvstnieisza. nie podleqa wykluczeniu.

7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOLA.CZA w celu wstepnego potwierdzenia,
ze nie podlega wykluczeniu z postepowania:

7.2.1 aktualne na dzieh sktedania ofert oswiadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postepowania, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
(wg wzoru - Zata.cznik nr 3 do SIWZ).

W przypadku wspolneqo ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow (dotyczy
rowniez wspolnikow spotki cywilnej) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 7.2.1
SIWZ, skteda kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych sie o zamowienie.

7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO zobowiazany jest,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/), przekazac
Zamawiaja.cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(wg wzoru - Zata.cznik nr 4 do SIWZ).

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody,
ze powia,zania z innym wykonawca. nie prowadza. do zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej skteda kazdy z Wykonawcow.

7.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA, ktorego oferta zostata
oceniona najwyzej, zobowiqzany jest do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz
5 dni terminie, aktualnych na dzien ztozenia, oswiadczeh lub dokumentow,
potwierdzaja.cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
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7.4.1 W celu spetnienia przez oferowane dostawy wymagart okreslonych przez
Zamawiaja.cego, tj.

7.4.1.1 zaswiadczenie niezaleznego podmiotu zajmuja.cego si? poswiadczaniem
spelniania przez Wykonawc? okreslonych norm zapewnienia jakosci tj.:

> certyfikaty/zaswiadczenia poswiadczaja.ce, ze urza.dzenie jest
wyprodukowane z norma. ISO-9001 lub nowsza. lub normami
rownowaznymi;

> deklaracje, ze urza.dzenie posiada oznakowanie CE produktu albo
spefnia normy rownowazne.

Zamawiaja.cy na kazdvm etapie postepowania moze wezwac wykonawcow do
ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentow potwierdzaja.cych,
ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunku udziatu w post?powaniu, a jezeli
zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia
lub dokumenty nie sa. juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub
dokumentow.

7.6 Zamawiaja.cy moze wykluczyc wykonawc? na kazdvm etapie post?powania
o udzielenie zamowienia.

7.7 Wykonawca nie jest obowia.zany do ztozenia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzaja.cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiaja.cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycza.ce tego
Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca. bezptatnych i ogolnodost?pnych baz
danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaJalnosci podmiotow realizuja.cych zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

7.8 W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pnosci wymaganych oswiadczen
lub dokumentow w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.
Jezeli oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym sa.
sporza.dzone w j?zyku obcym Wykonawca zobowia.zany jest do przedstawienia ich
tfumaczenia na j?zyk polski.

7.9 W przypadku wskazania przez Wykonawc? wymaganych oswiadczen lub
dokumentow, ktore znajduja. si? w posiadaniu Zamawiaja.cego, w szczegolnosci
oswiadczen lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiaja.cego zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaja.cy w celu potwierdzenia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentow, o ile sa. one aktualne.

8. 1NFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW. A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

8.1 W post?powaniu o udzielenie zamowienia komunikacja mi?dzy Zamawiaja.cym
a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
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z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o swiadczeniu ustug droga. elektroniczna. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

8.2 Jezeli Zamawiaja.cy lub Wykonawca przekazuja. oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej,
kazda ze stron na za.danie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Osobami(a.) upowaznionymife) przez Zamawiajaicego do kontaktowania sie
z Wykonawcami sa.: Dariusz Himstedt, Waldemar Seliga.

.4. Korespondencje do Zamawiaja.cego (powoluĵ c sie w tytule na nr referencyjny
postepowania: DOA-ZP-II.271.24.2020) nalezy kierowac:

• pisemnie na adres:

Wydziat Zamowieh Publicznych
w Departamencie Obstugi i Administracji
Urz$du Miasta Lodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Lodz

• drogq elektronicznq na adres: zamowienia@.uml.lodz.pl

UWAGA:

Zaiqczniki do poczty elektronicznej powinny bye w formatach obstugiwanych
przez program/ Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader

8.5. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej

8.6. Korespondencja w niniejszym postepowaniu prowadzona jest w jezyku polskim.
Oznacza to, ze wszelka korespondencja w jezyku obcym jest skladana wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

8.7. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, wszelka
korespondencja bedzie prowadzona wyJa.cznie z petnomocnikiem.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiaja.cy nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwia.zania oferta. wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu skladania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Wykonawca moze ztozyc jedna. oferte w niniejszym postepowaniu. Oferta,
oswiadczenia oraz dokumenty, dla ktorych Zamawiajqcy okreslil wzory w formie
zala.cznikow do niniejszej SIWZ, winny bye sporza.dzone zgodnie z tymi wzorami
co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

1J.2 Oferta musi bye sporza,dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem •
niewaznosci.
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11.3. Oferta i zatqczniki do oferty (tj. wymagane oswiadczenia i dokumenty) musza. bye
podpisane przez Wykonawce lub osobe/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

11.4. Petnomocnictwo - jezeli dotyczy - musi zostac zata.czone do oferty w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza.
W przypadku petnomocnictwa ztozonego w innym j^zyku niz j§zyk polski winno
bye ono ztozone wraz z przysi^gtym ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporza.dzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze za.dac zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) dotycza.ce Wykonawcy i innych
podmiotow, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycza.ce podwykonawcow
O'ezeli dotyczy) sktadane sa. w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem.

11.6. Oferta wraz oswiadczeniem o ktorym mowa w art. 25a ustawy Pzp sktadane sa.
w oryginale.

11.7. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporza.dzeniu okreslonym
wpkt. 11.5 SIWZ

11.7.1 w przypadku ztozenia osobiscie lub za pomoca. operatora pocztowego
sktadane sa. w formie okreslonej w pkt 11.5 SIWZ na adres wskazany w pkt.
8.4 SIWZ.

11.7.2 w przypadku ztozenia tych dokumentow na adres e-mail
zamowienia@uml.lodz.pl sktadane sa. w oryginale lub kopii potwierdzonej •
za zgodnosc z oryginatem opatrzonej kwalifikowanym bezpiecznym •
podpisem elektronicznym.

11.8. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegaja.cy si§ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca
w zakresie dokumentow lub oswiadczeri, ktore kazdego z nich dotyczq.

11.9. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oswiadczenia wtasnorecznym podpisem.

11.10.Zamawiaja.cy moze za.dac przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 11.5
SIWZ, wyta.cznie wtedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi wa.tpliwosci
co do jej prawdziwosci.

11.11. Zamawiaja.cy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie
informacji stanowia.cych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz
w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzqcy wa.tpliwosci zastrzegt, ze nie
moga. bye one udostepnione oraz wykazat, zata.czaja.c stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacie stanowia taiemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowia.ce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.
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poz. 1010 ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnice
przedsi^biorstwa, winny bye zata.czone w osobnym opakowaniu, w sposob
umozliwiaja.cy tetwe od niej odla.czenie i opatrzone napisem: Jnformacje
stanowia.ce tajemnice przedsi^biorstwa - nie udost^pniac", z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

11.12. Post^powanie prowadzone jest w jezyku polskim. Oznacza to, ze oferta,
oswiadczenia oraz kazdy dokument ztozony wraz z ofertq sporza.dzony w jezyku
obcym winien bye ztozony wraz z tfumaczeniem na j^zyk polski.

1.13. Zaleca sie, aby strony oferty i jej zatejcznik6w byty trwale ze soba. potsiczone
i kolejno ponumerowane.

11.14. Zaleca sie, aby ewentualne poprawki w tekscie oferty byfy naniesione
w czytelny sposob i parafowane przez osoby uprawnione.

11.15. Na ofert? sktadaja. si? nastepuja.ce dokumenty:

11.15.1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Zata.cznik nr 2 do SIWZ.

11.15.2. Oswiadczenie/oswiadczenia stanowia.ce wst^pne potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z post^powania przygotowane wg wzoru -
ZaJqcznik nr 3 do SIWZ.

11.15.3. PeJnomocnictwo/Petnomocnictwa dla osoby/osob podpisuja.cych oferty
(w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodnosc
z oryginatem), jezeli oferta jest podpisana przez petnomocnika.

11.15.4. W przypadku sktedania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych si^
0 udzielenie zamowienia - petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegaja.cych si$ o udzielenie zamowienia, ewentualnie
umowe o wspotdzialaniu, z ktorej b^dzie wynikac przedmiotowe
petnomocnictwo. Pe^nomocnik moze bye ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy.

11.15.5. Oswiadczenia i/lub dokumenty na podstawie ktorych Zamawiaja.cy dokona
oceny skutecznosci zastrzezenia informacji zawartych w ofercie, stanowia.cych
tajemnice przedsi^biorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jezeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

11.16. Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub jq wycofac pod
warunkiem, ze uczyni to przed uplywem terminu sktedania ofert. Zarowno zmiana
jak i wycofanie ztozonej oferty nast^puje poprzez ztozenie pisemnego wniosku
podpisanego przez osob§ / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

11.17. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty musza. by6 zto±one w miejscu
i wedfug zasad obowia.zuja.cych przy sktedaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty zawieraja.ee zmiany lub wycofanie nalezy dodatkowo opatrzyc dopiskiem
"ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". W przypadku ztozenia kilku ,,ZMIAN" koperty kazdej
,,ZMIANY" nalezy dodatkowo opatrzyc napisem ,,zmiana nr ".

11.18. Wraz z wnioskiem o zmiany lub wycofanie ztozonej oferty nalezy ztozyc dokumenty
. potwierdzaja.ce uprawnienie osoby/osob podpisuja.cych wniosek do

mJ1 reprezentowania Wykonawcy (jezeli uprawnienie to nie wynika z dokumentow
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zatqczonych do oferty).

11.19. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem
"ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE" zostana. otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawieraja.cych oferty.

11.20. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:

11.20.1. zmiany zostanq dotqczone do oferty,

11.20.2. w przypadku ofert wycofanych koperta z ofertq Wykonawcy nie bedzie
otwierana i zostanie zwrocona na jego wniosek.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Oferte nalezy umiescic w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiaja.cym odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone
nazwa. (firma,) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy Urzc)d Miasta Lodzi

Wydziat Zamowieri Publicznych
w Departamencie Obslugi i Administracji

ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Lodz

DOA-ZP-II.271.24.2020

Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 o polk? dyskowa.

Nie otwierac przed dniem 11.03.2020 r. do godz. 11:00 \2 Oferte nalezy ztozyc w sekretariacie Wydzialu Zamowieh Publicznych
w Departamencie Obslugi i Administracji Urzedu Miasta Lodzi, ul. ks. Ignacego
Skorupki 21, 90-532 Lodz, pokoj nr 8, III pietro, w nieprzekraczalnym terminie:

12

do dnia 11.03.2020 r. do godz. . . - . 10:OQ.' ;" V--

12

12

.3 Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za:

12.3.1 ztozenie przez Wykonawce oferty po terminie sktedania ofert,
12.3.2 ztozenie oferty w innym niz okreslonym w pkt. 12.2 SIWZ miejscu,
12.3.3 ztozenie oferty nieopisanej w sposob okreslony w pkt. 12.1 SIWZ -

uniemozliwiajqcy identyfikacj^ oferty, lub postepowania, ktorego dotyczy.

.4 Zamawiajqcy niezwtocznie zwroci Wykonawcy oferte, ktora wptynete po terminie
okreslonym w pkt 12.2 SIWZ.

.5 Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Wydziatu Zamowieh Publicznych Departament
Obslugi i Administracji Urzedu Miasta Lodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21
- Ill pietro pok. 15,

wdniu 11.03.2020 r. o godz. 11:00

6 Zamawiaja.cy niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej
Urzedu Miasta Lodzi http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi w zakladce
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Jnformacja z otwarcia ofert" informacje dotyczqce:
• kwoty, jaka. zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
• firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
• ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci

zawartych w ofertach, - jezeli odpowiednio informacje te dotycza.
przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena. ofertowa. wymieniona. w formularzu oferty jest cena brutto, za wykonanie
przedmiotu zamowienia wyliczona w oparciu o formularz cenowy zawarty w pkt. 5
Formularza oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamowienia i na zasadach okreslonych w istotnych postanowieniach umowy.

Cena brutto musi uwzgledniac wszystkie wymagania Zamawiaja.cego okreslone
w niniejszej SIWZ, obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
ztytutu nalezytego oraz zgodnego z umowa. i obowia.zuja.cymi przepisami
wykonania przedmiotu zamowienia.

W cenie oferty uwzglednia sie zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, a w szczegolnosci podatek VAT.

W cenie oferty uwzglednia sie podatek od towarow i ustug oraz podatek
akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi)
podlega obcia.zeniu podatkiem od towarow i ustug lub podatkiem akcyzowym.
Przez cen§ rozumie sie takze stawke taryfowa.. Ustalenie prawidtowej stawki
podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowia.zuja.cymi przepisami ustawy
0 podatku od towarow i ustug/podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Zamawiaja.cy informuje, ze w przypadku towarow i ustug wymienionych
w zata.czniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
1 ustug, zmienionej ustawa. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.), zgodnie z zapisami
w art. 108 a Ustawy, podatnicy sa. obowia.zani zastosowac mechanizm podzielonej
ptatnosci. (tzw. MPP).

Cena ofertowa musi bye wyrazona w PLN, z doktadnoscia. do dwoch miejsc
po przecinku. Kwoty nalezy zaokra.glic do petnych groszy, przy czym koncowki
ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncowki 0,5 i wyzsze zaokra.gla sie
do 1 grosza (ostatnia. pozostawiona. cyfre powieksza si? o jednostke).

13.7 Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia zostaty
okreslone w istotnych postanowieniach umowy - Zat^cznik nr 5 do SIWZ.

14. OPIS KRYTERIOW. KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY. WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

14.1 Zamawiaja.cy wyznaczyt nastepuja.ce kryteria oceny ofert dla wszystkich czesci,
przypisuja.c im odpowiednie wagi punktowe:

13.5

13.6

•L.p.
Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilos6 punktow
jakie moze otrzymad oferta

za dane kryterium
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1.

2.

3.

Cena brutto (C)

Gwarancja i Wsparcie techniczne (G)

Dostawa urza.dzeh wraz
z instalacjq (D)

Lqcznie

60%

30%

10%

100%

60 punktow

30 punktow

10 punktow

100 punktow

.2 Kazda z ofert otrzyma liczbe^ punktow jaka wynika ze wzoru:

LP = C + G + D
gdzie:

LP
C
G

D

catkowita liczba punktow przyznanych ofercie
liczba punktow przyznanych za kryterium (1) -
liczba punktow przyznanych za kryterium (2) -
i Wsparcie techniczne"
liczba punktow przyznanych za kryterium (3) -
urza.dzen wraz z instalacja."

,,Cena"
- ,,Gwarancja

„ Dostawa

Zamawiajqcy przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla ww. kryteriow dokona zaokrqglenia wyniku do
dwoch miejsc po przecinku - jezeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub nastgpne) jest mniejsza od 5 wynik
zostanie zaokrqglony w dot, ajezeli cyfrajest rowna lub wieksza od 5 wynik zostanie zaokrqglony w gore.

14.3 W przypadku kryterium ,,Cena" oferta otrzyma ilosc punktow wynikaja.ca.
z dziatania:

gdzie:

_ Cmin
Ci

\ 60
Cmin
Ci

Ilosc punktow jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cena najnizsza z ofert
Cena oferty rozpatrywanej

14.4 W przypadku kryterium ,,Gwarancja i Wsparcie techniczne" oferta otrzyma ilosc
punktow wynikaja.ca. z tabeli ponizej:

,,Gwarancja i Wsparcie techniczne" (G)

Zamawiajqcy bedzie oceniat udzielenie gwarancji na prawidtowe dziatanie
dostarczonych urza/dzeri oraz wsparcia technicznego na okres nie krotszy niz 24
miesia.ce, jednak nie dtuzszy niz 36 miesiecy.

Wykonawca otrzyma 0 pkt - w przypadku udzielenia gwarancji na prawidtowe
dziatanie dostarczonych urza.dzeh oraz wsparcia technicznego na okres 24
miesiecy;

Wykonawca otrzyma 30 pkt - w przypadku udzielenia gwarancji na prawidtowe
dziatanie dostarczonych urza.dzen oraz wsparcia technicznego na okres 36
miesiecy.

Max. liczba
punktow

30
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Uwaga:
W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego z kwadratow tub zaznaczy wiecej
nizjeden kwadrat w kryterium ,,Gwarancja i Wsparcie techniczne" na karcie ocen zawartej
w pkt 6.1 Formularza oferty (zatqcznik nr 2 do SIWZ) - Zamawiajqcy przyjmie, ze
Wykonawca udzieli gwarancji na prawidfowe dziatanie dostarczonych urzqdzeri oraz
wsparcia technicznego na okres 24 miesiecy, a w kryterium ,,Gwarancja i Wsparcie
techniczne" otrzyma 0 pkt.

W przypadku kryterium ,,Dostawa urzqdzeh wraz z instalacja." oferta otrzyma Nose
punktow wynikajqca. z tabeli ponizej:

„Dostawa urza.dzeri wraz z instalacja" (D)

Zamawiaja.cy bedzie oceniat wykonanie zamowienia wraz z instalacja. urza.dzeri
beda.cych przedmiotem zamowienia w terminie do 25 dni roboczych jednak nie
dtuzszym niz 30 dni roboczych od dnia wejscia umowy w zycie.

Wykonawca otrzyma 10 pkt - w przypadku gdy dostawa urzqdzeh wraz
z instalacja. zostanie wykonana w terminie do 25 dni roboczych od dnia wejscia
w zycie umowy

Wykonawca otrzyma 0 pkt - w przypadku gdy dostawa urzqdzeri wraz
z instalacja. zostanie wykonana w terminie do 30 dni roboczych od dnia wejscia
w zycie umowy

10

Uwacta:
W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy zadnego z kwadratow lub zaznaczy wiecej
niz jeden kwadrat w kryterium ..Dostawa urza.dzen wraz z instalacja." na karcie ocen
zawartej w pkt 6.2 Formularza oferty (zata.cznik nr 2 do SIWZ) - Zamawiaja.cy przyjmie, ze
Wykonawca wykona dostaw$ urza.dzen wraz 2 instalacja. w terminie do 30 dni roboczych
od dnia wejscia w zycie umowy, a w kryterium ,,Dostawa urzqdzeri wraz z instalacja."
otrzyma 0 pkt.

14.6 Zamawiajqcy udzieli niniejszego zamowienia temu(tym) Wykonawcy
(Wykonawcom), ktorego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz^,
tj. uzyska najwieksza. ta.czna. ilosc punktow ze wszystkich kryteriow.

14.7 Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawiajq taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert,
zamawiajqcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsz^ cenq lub najnizszym
kosztem, a jezeli zostafy ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
zamawiajqcy wzywa wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez zamawiaja.cego ofert dodatkowych.

14.8 Wykonawcy, skladaja.c oferty dodatkowe, nie moga. zaoferowac cen lub kosztow
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY BYC DOPEtNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1J5.1 Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie i miejscu.

15.2 Osoby reprezentuja.ce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
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ze sobq dokumenty potwierdzaja.ee ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile
urnocowanie to nie bedzie wynikac z dokumentow zata.czonych do oferty.

15.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyc Zamawiaja.cemu:

15.3.1 umowe reguluja.ca. wspotprace, w przypadku wyboru oferty Wykonawcow
wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia;

15.3.2 umowe spolki cywilnej, (jesli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie

/

dolqczyt tego dokumentu do oferty).

4 Wszystkie kserokopie dokumentow winny bye potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem przez osobe uprawomocniona. do wystepowania w imieniu
Wykonawcy.

5 Nieztozenie dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 15.3 SIWZ moze zostac
potraktowane jako uchylanie sie przez Wykonawce od zawarcia umowy.

3 Jezeli Wykonawca. ktorego oferta zostata wvbrana. uchyla sie od zawarcia umowv
w sprawie zamowienia publiczneqo lub nie wnosi wvmaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowv, (jezeli dotyczy), Zamawiaiacv moze zbadac. czv nie
podlega wykluczeniu oraz czv spefnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca.
ktorv ztozyJ oferte naiwyzei ocenianq sposrod pozostalych ofert.

15.7 Wykonawcy wspolnie ubiegaja.cy sie o udzielenie zamowienia publicznego ponoszq
solidarnq odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

15.8 Zamawiaja.cy zqda, aby przed przysta.pieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiaja.cego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje ustug.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiaja.cy nie za.da od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1 Odwotanie przystuguje wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiaja.cego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiaja.cy jest zobowia.zany na podstawie
ustawy Pzp.

17.2 Odwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci
Zamawiaja.cego stanowia.cej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestene
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 (zdanie drugie) ustawy Pzp, albo w terminie
10 dni -jezeli zostaty przestane w inny sposob.

17.3 Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowieri
SIWZ, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie
Zamowieh Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
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17.4 Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 17.2 i 17.3 SIWZ wnosi
sie wterminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto powzia.6 wiadomosc o okolicznosciach stanowia.cych
podstawe jego wniesienia.

17.5 Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci
Zamawiaja.cego, ktorej zarzuca si§ niezgodnosc z przepisami ustawy Pzp,
zawierac zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac za.danie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaja.ce wniesienie odwolania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwotuja.cy przesyta kopie odwotania Zamawiajqcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwoJania w taki sposob, aby mogl on zapoznac sie z jego trescia.
przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiaja.cy mogl zapoznac
si§ z trescia. odwolania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przeslanie jego kopii nasta.pilo przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego
przysluguje skarga do sa.du okr^gowego wlasciwego dla siedziby Zamawiaja,cego,
ktora. wnosi si§ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby, przesylaja.c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

18. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13114 RODO

18.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporza.dzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporza.dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwia.zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, ze:

18.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedziba.
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Lodz, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax:
+48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.

18.1.2 Inspektorem ochrony danych w Urz^dzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka
Koztowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.

18.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

18.1.4 Ogolna. podstawe do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogolnego
rozporza.dzenia. Szczegotowe cele przetwarzania danych zostaty wskazane
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.).

18.2 Dane osobowe moga. by6 udostepniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowia.zuja.cych przepisow prawa, a ponadto
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odbiorcom danych w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych,
tj. podmiotom swiadcza.cym ustugi pocztowe, kurierskie, ustugi informatyczne,
bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biora.cym udziat w postepowaniach
o udzielenie zamowienia publicznego. Dane osobowe moga. bye rbwniez
przekazywane do pahstw trzecich, na podstawie szczegolnych regulacji prawnych,
w tym umow miedzynarodowych.

18J3 Dane osobowe beda. przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z2020r.,poz. 164 t.j.)-

W zwia.zku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisow prawa,
posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostepu do tresci swoich danych, na podstawie art.15 ogolnego

rozporza.dzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporza.dzenia.

18.5 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

18.6 Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest Pani/Pan
zobowia.zana(y) do ich podania. Konsekwencja. niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

18.7 Dane nie beda. przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie
profilowania.

18.8 Wykonawca, wypefniaja.c obowiqzki informacyjne wynikaja.cy z art. 13 lub art. 14
RODO wzgledem osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego
w tym postepowaniu skteda stosowne oswiadczenie zawarte w Formularzu
ofertowym (Zat^cznik nr 2 do SIWZ).

19. INFORMACJE KONCOWE
19.1. Zamawiaja.cy nie przewiduje:

19.1.1. zawarcia umowy ramowej,

19.1.2. sktadania ofert wariantowych i czesciowych,

19.1.3. rozliczania w walutach obcych,

19.1.4. aukcji elektronicznej,

19.1.5. ustanowienia dynamicznego systemu zakupow;

19.1.6. zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu,

19.1.7. udzielenia zamowieh na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

19.1.8 prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

19.1.9. wprowadzenia zastrzezenia obowia.zku osobistego wykonania przez
Wykonawc^ kluczowych czesci zam6wienia,

19.2. Zamawiaja.cy nie prowadzil dialogu technicznego.
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19.3. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostate kwestie zwia.zane
z umowa. zostaty okreslone w Istotnych postanowieniach umowy - Zatacznik nr 5
do SIWZ.

20. WYKAZ ZAtACZNIKOW DO SIWZ

L,

' 1

2

3

4

5

6

Oznaczenie
zalqcznika

Zata.cznik Nr 1

Zata.cznik Nr 2

Zaia.cznik Nr 3

Zata.cznik Nr4

Zafa.cznik Nr 5

ZaJa.cznik Nr 6

Nazwa Zat^cznika

Opis przedmiotu zamowienia

Formularz ofertowy

Wzor oswiadczenia dotycza.cego przestanek
wykluczenia z postepowania
Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej

Istotne postanowienia umowy

Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych

Wskazane powyzej zata.czniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci pkt 11 niniejszej
SIWZ. Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany wielkosci pol zafa.cznikow oraz odmiany wyrazow
wynikaja.ce ze ztozenia oferty wspolnej. Wprowadzone zmiany nie moga. zmieniac tresci
zaJa.cznikow.
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