
  
 

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY  
ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY 

im. św. Jadwigi 

 

 

 

 

 

 
       NCAGE 
         0913H 

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 

ul. Wodociągowa 4    45-221 Opole 

Strona internetowa zamawiającego: www.wszn.opole.pl 

 

 

 

 

TRYB ZAMÓWIENIA 
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  

30.000 euro z zastosowanie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), nazwanej w dalszej części Prawem 

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
P/29/2014 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 
 

 

 

 

 

Zatwierdził Dyrektor Zespołu 

             Opole, dn. 17-12- 2014 r. 
         

/mgr Krzysztof Nazimek/ 

 
                                 

http://www.wszn.opole.pl/


   

P/29/2014  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 

 
  

2 

 
ROZDZIAŁ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 
dla Zamawiającego z siedzibą przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem 
asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ  
z podziałem na 2 pakiety: 

PAKIET 1 – Komputery AiO; 

PAKIET 2 – Drukarki. 

2 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy !!!  

3 Gwarancje. Zamawiający wymaga przy dostawie sprzętu dostarczenia karty gwarancyjnej. W przypadku 
sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią załącznika nr 6  „Szczegółowy opis 
wymagań technicznych” - dla pakietów 1-2 dotyczących gwarancji pierwszeństwo będą miały zapisy 
Zamawiającego. 

4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ dla pakietów 1-2  
zawierający wymagania jakościowe,  techniczne i  ilościowe opisane jako wymagania minimalne dla 
przedmiotu zamówienia. 

5 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla pakietów od 1-2: Przedmiot zamówienia w tych 
pakietach (sprzęt komputerowy  i drukarki) musi być produkowany: 

 zgodnie z normą jakości ISO 9001 lub równoważną dla oferowanego w ramach  pakietu  1 i 2 
sprzętu; 

 oraz posiadać Deklarację zgodności CE dla oferowanego w ramach pakietu  1 modelu komputera. 

6 Wspólny słownik CPV: 
 
Pakiet 1  30213000-5  komputery osobiste 
 
Pakiet 2 30232110-8 drukarki laserowe 

7 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 
ustawy: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy  spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego.”   

8 Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań 
równoważnych polegających na zaoferowaniu innego asortymentu niż podany w Załączniku nr 7 dla 
pakietów 1-2 pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tym 
załączniku i spełniające inne wymagania opisane w przedmiocie zamówienia. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że 
zaoferowany  asortyment medyczny jest równoważny, co nie wyklucza możliwości Zamawiającego do 
zażądania na etapie badania ofert udzielania przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień co do treści 
złożonej oferty. 
 
- oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego, czyli o 
wszystkich parametrach/cechach nie gorszych niż te określone w SIWZ; może jednak posiadać 
dodatkowe „lepsze cechy”  
 
Za równoważną zostanie uznana oferta: 
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- w której wykazane zostaną wyroby o parametrach technicznych nie gorszych niż podane przez 
zamawiającego i spełniające wszystkie minimalne wymagania określone w przedmiocie zamówienia; 
wyroby mogą posiadać dodatkowe „lepsze cechy”  
 
- w której Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem urządzeń lub 
wyrobów innych niż wskazane przez zamawiającego w formie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, ale mających takie same walory techniczne, technologiczne, funkcjonalne lub użytkowe. 
Istotne jest to, aby urządzenie, maszyna lub wyrób posiadało minimum te same parametry użytkowe, i 
techniczne, co urządzenie/wyrób określone przez zamawiającego, może dodatkowo posiadać inne 
„lepsze” cechy. Dodatkowo w przypadku oprogramowania równoważnego należy spełnić wymagania 
równoważne podanych  w Załączniku nr 6  „Szczegółowy opis wymagań technicznych” i Załączniku nr 
1B – ,,Wykaz oferowanego asortymentu”. 
  
Wykonawca musi na etapie składania oferty udowodnić równoważność swojej oferty np. dołączenie 
ulotek na potwierdzenie zastosowania równoważnych rozwiązań, parametrów, zaoferowanie 
równoważnego oprogramowania wraz ze wszystkimi elementami oferty równoważnej opisanymi w 
załączniku  „Szczegółowy opis wymagań technicznych” – Załącznik nr 6 i ,,Wykaz oferowanego 
asortymentu” Załącznik nr 1C – itp. 

9 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
sześć części. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na wszystkie pakiety, jak i na każdy wybrany 
przez siebie pakiet. 

10 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Prawa. 

11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12 Zamawiający, nie zastrzega, że któraś część zamówienia lub całość nie może być powierzona 
podwykonawcom. Oświadczenie o podwykonawstwie zawarte jest w formularzu – Oferta Przetargowa 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia w ramach pakietów 1-2: max. do 21 dni od daty podpisania umowy. 
 

ROZDZIAŁ III 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW  

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

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 3 do SIWZ); 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 3 do SIWZ); 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym zakresie. Wykonawca 
potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ); 
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1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego  zobowiązania  tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa). 

3. Na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń Zamawiający dokona oceny czy 
Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a ich oferty uznane zostaną za odrzucone. 

 
ROZDZIAŁ IV 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART.24 UST.1 PRAWA   
 

1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa, 
Wykonawca na podstawie art. 44 Prawa składa w ofercie: 

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.  

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub 
więcej Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców 
(jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie 
do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu 
każdego z Wykonawców z osobna). 

2. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 Prawa 

2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamawiający żąda złożenia: 

a)    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Prawa - Załącznik nr 4 do SIWZ; 

b)   aktualnego 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w oświadczenia i dokumenty  o których mowa w ppkt. a-b  mają być złożone  przez każdego 
z tych Wykonawców. 

 
3. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
3.1 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  
 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa)  dwóch lub 
więcej Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone przez każdego Wykonawcę odrębnie. 
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4. Zgodnie z zapisami  art. 24 ust. 2a. Prawa Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać  za 
pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia 
wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do 
negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, 
że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

 
5.Pełnomocnictwo:  

a. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
pełnomocnictwo rodzajowe.  

b. Pełnomocnictwo  powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza.  
 

6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

6.1 Wypełniony formularz ,,OFERTA PRZETARGOWA” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz 
z wypełnionymi formularzami - Załącznik nr 1A - odpowiednio do pakietu, na które składana jest oferta 
częściowa , 1B - odpowiednio do pakietu, na które składana jest oferta częściowa, 3, 4 i  5 do niniejszej 
specyfikacji; 

6.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. 

6.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 
wymagań określonych przez Zamawiającego jakie muszą zostać dołączone do oferty: 

6.3.1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty od Wykonawców składających oferty częściowe  

w ramach pakietów 1-2  nw. dokumentów: 

a) potwierdzających, że sprzęt został wyprodukowany zgodnie z normą jakości ISO 9001  

lub równoważną (załączyć do oferty dla oferowanego w ramach pakietu 1 i 2 asortymentu); 

b) potwierdzających, że oferowany model  w ramach pakietu 1 komputery posiadają  certyfikat 

producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modela  komputera  

z oferowanym systemem operacyjnym – NA POTWIERDZENIE TEGO WYMOGU ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA ZAŁĄCZENIA DO OFERTY WYDRUKU ZE STRONY PRODUCENTA 

OPROGRAMOWANIA; 

c) Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w 

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov    

– dopuszcza się załączenie do oferty wydruku ze strony internetowej – DOTYCZY 

OFEROWANEGO MODELU KOMPUTERA W RAMACH PAKIETU 1; 

d) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie  

z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca 

maksymalnie 19 dB -  załączyć do oferty  oświadczenie Wykonawcy lub oświadczenie 

producenta - DOTYCZY OFEROWANEGO MODELU KOMPUTERA W RAMACH PAKIETU 1; 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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e) Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 

9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację producenta komputera - DOTYCZY 

OFEROWANEGO MODELU KOMPUTERA W RAMACH PAKIETU 1; 

f) Oświadczenie producenta komputera, w którym producent  oświadcza, że w przypadku nie 

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie On na 

siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem zaoferowanych  w ofercie komputerów  - DOTYCZY 

OFEROWANEGO MODELU KOMPUTERA W RAMACH PAKIETU 1; 

g) Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 

podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 

oferty należy dołączyć link strony - DOTYCZY OFEROWANEGO MODELU KOMPUTERA W 

RAMACH PAKIETU 1; 

h) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 

Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki   - 

DOTYCZY OFEROWANEGO MODELU DRUKARKI W RAMACH PAKIETU 2; 

i) Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 

9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację producenta drukarki - DOTYCZY OFEROWANEGO 

MODELU DRUKARKI  W RAMACH PAKIETU 2; 

j) Oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, że serwis 

będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta  - 

DOTYCZY OFEROWANEGO MODELU DRUKARKI  W RAMACH PAKIETU 2; 

k) Deklarację zgodności CE (załączyć do oferty dla oferowanego w ramach pakietu 1 asortymentu). 

UWAGA: 
Na każdym z ww. dokumentów dołączonych do oferty należy dokonać adnotacji, której pozycji 

asortymentowej i którego pakietu dotyczy dokument. 

 
ROZDZIAŁ V 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 

1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania  osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,  o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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ROZDZIAŁ VI 

OFERTA WSPÓLNA 

1. Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), w ramach 
oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa, są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy, na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego. 

2. Oryginał takiego pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza 
powinna być załączona do oferty. 

3. Pełnomocnictwo może być udzielone jednemu z Wykonawców wspólnie ubiegających się  lub osobie 
trzeciej. 

4. W przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik, a wszelka korespondencja 
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy 
wpisać w formularzu ofertowym. 

5. Wykonawca występujący wspólnie nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

7. Stroną umowy o zamówienie publiczne zawieranej z Zamawiającym są wszyscy Wykonawcy występujący 
wspólnie.  

 
ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO  
Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
formach i na warunkach opisanych poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza wszystkie formy komunikacji określone w Art. 27. 1. Prawa  „W postępowaniach o 
udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną” - (nie dotyczy 
składania ofert – tylko pisemnie). 

3. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, uzupełnienia oraz informacje winny być skierowane 
pisemnie na adres Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  im. św. 
Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, bądź na faks nr: 77/54-14-237 lub drogą elektroniczną 
sekretariat@wszn.opole.pl; w tytule/temacie korespondencji zawsze musi być podany nr postępowania, 
którego pismo dotyczy tj. P/29/2014. 

4. Zamawiający może przesłać do  Wykonawcy pisma dotyczące  uzupełnienia dokumentów, wyjaśnienia treści 
złożonej oferty, modyfikacji SIWZ, pytań i odpowiedzi, itp. zarówno drogą elektroniczną, faksem lub 
pisemnie.  

5. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

6.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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8. Osobą wskazaną do porozumiewania się są w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:25-15:00 upoważnioną 
do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest  inspektor ds. zamówień 
publicznych Daria Hołówko, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 

9. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma mieć 
dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury P/29/2014   
,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek”. 

10. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub treścią 
protokółu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego 

12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY art. 84. ust.1 Prawa 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być 
złożone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania 
ofert.  

2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE”, do 
oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania 
firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona 
Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego 
oferty wycofanej. 

 
ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 

ROZDZIAŁ X 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  
i dokumentów w formie elektronicznej. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

3. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  
do reprezentowania  Wykonawcy.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 
na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
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5. Dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
oraz dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem składanych pełnomocnictw 
oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które muszą być złożone w oryginale. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów na zasobach, których Wykonawca/Wykonawcy polegają na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b Prawa, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego zadania zawierającą jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w ramach jednego zadania lub oferty 
zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert w ramach danego zadania  
złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby 
upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 

12. Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrzeżone”,  że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone  w odrębnej kopercie; Wykonawca 
nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 

13. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i ma być zaadresowane 
pod niżej wskazanym adresem :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/29/2014   ,,Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek” 

Nie otwierać przed dniem 30-12- 2014 r., godz. 09.30. 

14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wymagania określone w pkt. 11 – 14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 
będą obciążały Wykonawcę.  

16. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, w Sekretariacie Zamawiającego (czynny 
od godz. 7.25 do 15.00). 

17. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIAT, w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym 
czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwróci 
ofertę, która została złożona po terminie. 

18. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  
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19. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 

20. Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały 
dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone 
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami złożenia oferty z odpowiednim dopiskiem na kopercie 
UZUPEŁNIENIE/WYJAŚNIENIE.  

 
ROZDZIAŁ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego  im. 
św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4  45-221 Opole do dnia  30-12- 2014 r. do godziny 09:00. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09:30 pod adresem jak wyżej w budynku administracyjno - 
hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT). 

 
ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Prawa przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1  i ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Zgodnie z ustawą  
o informowaniu o cenach towarów i usług przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 
Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania 
podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie 
upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  

3. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. 

4. Cenę  oferty należy obliczyć wypełniając tabelę wskazaną  w Załączniku nr 1A do SIWZ.  

5. Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. W szczególności Zamawiający poprawi: 

 błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 

 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 

 błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 

 błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową . 
Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z 
którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego 
wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można 
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł 
arytmetycznych.  
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ROZDZIAŁ XIV 

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1. Ocena  ofert częściowych niepodlegających odrzuceniu będzie przeprowadzana wg następujących  kryteriów: 

 Cena oferty  = 97 % 

 Termin wykonania zamówienia  = 3% 

Ocena przedstawionej oferty częściowej dokonywana będzie w oparciu o przyjęte kryteria i przeliczana  

wg. zasad proporcjonalności. 

2. Sposób oceny ofert częściowych: 

2.1. W zakresie kryterium cena (C), oferta częściowa o najniższej cenie uzyska automatycznie 97 pkt. 

Punktacja pozostałych ofert częściowych dokonana zostanie na podstawie wzoru: 

C = Cn/Cb  x 97 pkt 

gdzie: 

C – ilość punktów   z tytułu oferowanej ceny, 

Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert częściowych;  

Cb –cena  oferty badanej. 

Cena oferty częściowej przyjmowana do wyliczeń wg. powyższego wzoru to cena brutto oferty 

częściowej, za realizację zamówienia. 

2.2. W zakresie kryterium terminu wykonania zamówienia (T) Zamawiający będzie brał pod uwagę termin, w 

jakim nastąpi realizacja zamówienia w ramach każdego z pakietów. Podlegający ocenie przez 

Zamawiającego termin  zostanie zaproponowany przez Wykonawców w pkt 3, w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) składanym  w ramach danego pakietu. Termin na wykonanie zamówienia w 

ramach każdego z pakietów liczony jest w od daty podpisania  umowy i upływa w dniu ustalonym jako 

ostatni dzień na wykonanie umowy zgodnie z zaoferowanym terminem realizacji przez Wykonawcę. 

Wykonawca, który poda w swojej ofercie termin realizacji  przekraczający 21 dni od daty zawarcia 

umowy  nie  będzie podlegał ocenie i jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Najwyżej 

oceniania będzie oferta z najkrótszym zaproponowanym  terminem (w dniach) wykonania zamówienia. 

Pozostałe oferty proporcjonalnie niżej. Termin, w jakim ma nastąpić realizacja przedmiotu zamówienia w 

ramach obu pakietów (dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego) nie może być dłuższy niż 21 dni od 

daty podpisania umowy. 

Wartość punktowa za termin wykonania zamówienia (T) oceniana jest w na podstawie wzoru: 

Wp = Tn/Tb x3 pkt 

 gdzie: 
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Tn – najkorzystniejszy zaoferowany  termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę spośród ważnych 

ofert częściowych 

 Tb – termin wykonania zamówienia badanej oferty częściowej 

3. Za najkorzystniejszą ofertę częściową zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert i będzie obliczona wg.  następującego wzoru:  

∑ pkt = C + T 
 
Gdzie: 
 
 ∑ pkt - ocena łączna oferty częściowej niepodlegającej odrzuceniu 

 C  - punktacja oferty częściowej  niepodlegającej odrzuceniu w kryterium cena (C) 

T - punktacja oferty częściowej niepodlegającej odrzuceniu w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T). 

 
ROZDZIAŁ XV 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 

1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 
uczestników postępowania faxem, emailem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 
ust. 2 pkt 1 i 3 Prawa. 

3. Osoba upoważniona (wg wypisu  z właściwego rejestru) do podpisania umowy stawi się w siedzibie 
Zamawiającego w wyznaczonym terminie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.  

 
ROZDZIAŁ XVI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
ROZDZIAŁ XVII 
WZÓR UMOWY 

1. Wzór  umowy  stanowi odpowiednio załącznik  nr 2 do SIWZ. 

2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 
a)  zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub 

połączeniem  z inna firmą. 
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
ROZDZIAŁ XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, przysługują podmiotom,  

o których mowa w art. 179 Prawa. 

2. Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust. 2 oraz w terminach opisanych  w art. 182 
Prawa. 
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ROZDZIAŁ XIX 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY  

DO POROZUMIEWANIA  SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wszn.opole.pl 
Adres strony internetowej: www.wszn.opole.pl   

 

ROZDZIAŁ XX 
INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XXI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów: 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich 

składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  

 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie. 

 udostępnienie ma miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania, tj. od 7:25 do 
15:00.  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny. 

ROZDZIAŁ XXII 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Oferta przetargowa – załącznik nr 1; 
2. Szczegółowy formularz cenowy – załącznik nr 1A; 
3. Wykaz oferowanego asortymentu w ramach pakietów: 1 i 2 – załącznik nr 1B; 
4. Wzór umowy – załącznik nr 2; 
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4; 
7. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 
8. Szczegółowy opis wymagań technicznych -  załącznik nr 6; 

 

 
Sporządzający część merytoryczną   .............................................................. 
 
Sporządzający część proceduralną  .............................................................. 

 
 
 
 
 

http://www.wszn.opole.pl/
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P/29/2014 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
BANK: ……………………..    
 
NR KONTA ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony P/29/2014 na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa sprzętu 
komputerowego i drukarek” składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości 
wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury 
przetargowej. 
 
1. Oferta jest złożona przez * 
 
a) firmę……………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 

która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  
a-1) w postępowaniu, 
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 

 

2. Oferta jest złożona w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa przez* : 
 
a) spółkę cywilną* składającej się z: następujących wspólników 
 
 - ........................................................................................................................................................ 
 - ........................................................................................................................................................ 
która  na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                     b-1) w postępowaniu, 
                                                                                     b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                     (podkreślić,  które pełnomocnictwo ustanowiono) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać nazwa , adres, tel. , fax i email Pełnomocnika) 

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

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 
b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
 
………………………………………………………… ……….Wykonawca – lider konsorcjum, 
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……………………………………………………………… ….Wykonawca - członek konsorcjum, 
 
………………………………………………………….……….Wykonawca - członek konsorcjum, 
 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania: 
                                                                                     c-1) w postępowaniu, 
                                                                                     c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
                                                                                             (podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać nazwa , adres, tel. , fax i email Pełnomocnika) 

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

i  załączyła wymagane  pełnomocnictwo rodzajowe do oferty 
 
 Wykonawców składających ofertę w ramach oferty wspólnej będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej 

dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 
 Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania 

części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców składających ofertę w ramach oferty wspólnej, kilku z nich 
lub każdego z osobna. 

3. Oferujemy  termin wykonania zamówienia  w ramach obu pakietów: 

PAKIET  1 : do …………**. dni od daty podpisania umowy; 

PAKIET:  2 :  do …………..** dni  od daty podpisania umowy. 

4. Akceptujemy warunki płatności   zgodnie z  § 4 wzoru umowy dla każdego z pakietów. 

5. Oferujemy warunki gwarancji w ramach obu  pakietów : 

PAKIETY:  1-2 w zależności od pozycji danego pakietu zgodnie z opisem zawartym w załączniku  
– Szczegółowy opis wymagań technicznych – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

PAKIET 1  zgodnie z § 5 wzoru umowy, tj.: ………………….** (min. 36 m-cy); 

PAKIET:  2   zgodnie z § 5 wzoru umowy, tj.: ………………….**(min. 36 m-cy); 

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania 
ofert. 

7. Oświadczamy, że powyżej podane ceny za wykonanie poszczególnych części zamówienia zawierają 
wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 
niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że, w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres) 
…………………………………………………………............................. 

11. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.      

 

………………………………………………………….. 
           (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 

* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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Załącznik nr 2  do SIWZ 

 
UMOWA P/29/2014  (WZÓR DLA PAKIETÓW: 1-2) 

 
Zawarta w Opolu w dniu ..............................2014 roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  
45-221 Opole,     
Regon 000294303  NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
 
zwanego w dalszej części umowy „ KUPUJĄCYM ” 
a: 
……………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „SPRZEDAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/29/2014 
pn.: ,, Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek”. 

 
§ 1. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu komputerów/drukarek w ramach 
/pakietu nr …./ w cenach wskazanych w Załączniku nr 1A do umowy i o parametrach technicznych 
zaoferowanych przez Sprzedawcę, a wskazanych w Załączniku nr 1B stanowiącym integralną część 
niniejszej umowy i w terminie określonym niniejszą umową.  

2. Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy wszelką dokumentacją niezbędną do właściwego użytkowania 
przedmiotowego asortymentu. 
 

§ 2. 
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy w ramach /pakietu nr …./ wynosi ……………………………. zł  

płatne zgodnie z § 4 umowy. 
2. Podana cena zawiera: wartość netto towaru, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, transportu towaru  

do siedziby Kupującego ewentualnego wniesienia sprzętu, złożenia i ustawienia w miejscu wskazanym przez 
Kupującego, a także innych elementów dostarczonych wraz ze sprzętem, a  szczegółowo opisanych w opisie 
przedmiotu zamówienia.   

 
§ 3. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Kupującego w godz. od 8:00  
do 14:30 w terminie do …………… dni od daty podpisania umowy.  

2. Do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Kupującego będzie Pan 
Andrzej Kijek będący jednocześnie osobą właściwą do podejmowania działań reklamacyjnych  nr tel. 077 54 
14 247. 

§ 4. 
1. Płatność dokonywana będzie w PLN na podstawie faktury VAT wystawionej po potwierdzonym przez 

Kupującego zrealizowaniu zamówienia na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia  
faktury Kupującemu na konto bankowe firmy: ……………................... . 
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2. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Kupujący polecił swemu bankowi przelać  
na wskazane w ust. 1  konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 5. 

1. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości i wolny od wad fizycznych i prawnych. 
2. Strony umowy postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Sprzedawca udzieli 

gwarancji: 

 na dostarczony sprzęt – …………… (min. 36 m-cy – szczegóły długości okresu gwarancyjnego w opisie 
przedmiotu zamówienia dla pakietu 1 i 2), licząc od daty jego dostawy; 

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
4. W przypadku dostarczenia asortymentu wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Kupujący sporządzi na 

tę okoliczność protokół reklamacji i powiadomi Sprzedawcę o tym fakcie telefonicznie, faksem lub pisemnie.  
5. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony  

w ust. 4, dokonać wymiany asortymentu na pełnowartościowy (pod względem ilościowym  
lub jakościowym), pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za wadliwą partię towaru. Niezależnie  
od tego Kupującemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych na zasadach o których mowa w § 6 
ust.1 pkt c. 

6. Sprzedawca pokryje koszty odbioru zareklamowanego sprzętu i dostarczenia pełnowartościowego towaru do 
magazynu Kupującego. 

7. Wymagane naprawy gwarancyjne dostarczonego sprzętu w ramach pakietu 1 poz. 1, 2 będą się odbywały w 
siedzibie Kupującego na zasadach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.  

 
 

§ 6 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 

b) 0,49% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotowego asortymentu  
licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa miała nastąpić; 

c) 0,49% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji wymiany towaru  
na pełnowartościowy  licząc od dnia następnego po dniu, w którym dostawa wymienionego towaru miała 
nastąpić; 

2. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia o 
której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Kupujący, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Kupujący będzie uprawniony  
do dochodzenia  odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

5. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostawę poza termin wyznaczony w § 4  ust. 1 Sprzedawcy przysługuje 
prawo  naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy,  
aż do chwili potwierdzenia odbioru przez  Kupującego. 

 
§ 7. 

 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy  

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym. 
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2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego, 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  inaczej. 

 
§ 9. 

Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie, a 
jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 

 
§ 10. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11. 
Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w trybie i na 
zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  o działalności leczniczej  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

SPRZEDAWCA                                                                                           KUPUJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

P/29/2014 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
Nazwa Wykonawcy:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………... 
 
składając ofertę w przetargu nieograniczonym Nr P/29/2014, oświadczam/y ,  iż spełniam/-y warunki, o których 

mowa w art. 22 ust.1 Prawa  tj. : 

Spełniam/-y warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ……………………………………………………… 

  (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 
 
 
 
 

Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego P/29/2014 na: ,,Zakup i dostawa 

sprzętu komputerowego i drukarek” oświadczam/oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma 

.………………………………………………… nie jest w gronie wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa. 

 

   …………….…………………………………………… 
 (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  DO SIWZ 
 

P/29/2014 
 

 
 

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

Informuję, że należę do tej samej grupy kapitałowej. W załączeniu składam listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa*. 

 
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej*.  
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej  
z art. 297 kodeksu karnego. 
 
 

…………….…………………………………………… 
                                                                                                                          (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 

P/29/2014 
Szczegółowy opis wymagań technicznych   

Wszystkie podane parametry sprzętu i oprogramowania są parametrami minimalnymi. 
 

P/29/2014 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 

 
 

Pakiet 1  Komputery AiO 

 
51  x komputer AiO  
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej 

Procesor Procesor dwurdzeniowy ze zintegrowaną grafiką, posiadający min. 3MB cache, 3.50GHz i osiągający w teście 
PassMark CPU Mark wynik min. 5005 punktów (stan na dzień 24/09/2014r.) 

Pamięć 
operacyjna 

4 GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę  

Parametry 
pamięci 
masowej 

500GB SATA z własnym wbudowanym sprzętowym szyfrowaniem 
 

Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 
z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10, OpenGL 2.x, Shader 3.x  
posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 
@ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) 
 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału 
cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do 
zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głośniki stereo 
Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon z kamerą internetową 1280x720 (min. 0.92 MP) 
Wbudowany na stałe w obudowę komputera czytnik kart multimedialnych ( czytający min. format kart SD ) 

Obudowa  Typu All-in-One zintegrowana z monitorem max. 19.5”. Przez pojęcie zintegrowany Zamawiający ma na 
myśli komputer wbudowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się rozwiązań typu komputer, 
dedykowany, łączący komputer z monitorem,  

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 
blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

 Zasilacz wewnętrzny o mocy max 190W i efektywności 85% , przy zasilaczu wbudowany system 
diagnostyczny zasilacza 

 Podstawa umożliwiająca regulację tilt w zakresie min 30 stopni  

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym  (załączyć 
wydruk ze strony producenta oprogramowania) 

BIOS 
 
 
 
 
 
 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  

 nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  

 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  

 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  



   

P/29/2014  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 

 
  

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

 urządzeniu podłączonym do SATA 0 

 urządzeniu podłączonym do SATA 1 

 zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej 

 zainstalowanym bluetooth 

 kontrolerze audio 

 zainstalowanej karcie graficznej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS), 
Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot, 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych 
do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 
oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, 
aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane 
hasło systemowe.  
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, wbudowanych głośników, 
kontrolera SATA ( w przypadku więcej niż 1 , każdy kontroler z osobna), karty bezprzewodowej, bluetooth, 
sprzętowego modułu TPM, kamery cyfrowej, mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość ustawienia kontrolera SATA w min. dwóch trybach : ATA lub AHCI 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB :  

Diagnostyka i 
bezpieczeństwo 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny dla 
użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia 
usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 
operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : 
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, 
-  test procesora [ min. cache ] 
-  test pamięci, 
-  test wentylatora dla procesora 
-  test wentylatora dodatkowego 
-  test napędu 
-  test portów USB   
-  test dysku twardego 
-  test podłączonych kabli. 
Wbudowany na stałe w obudowie komputera wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 

- uszkodzenie lub błąd lub brak pamięci RAM 

- uszkodzenie płyty głównej 

- uszkodzenie kontrolera Video  

- uszkodzenie dysku twardego 

- błędy BIOS’u 

- uszkodzenie procesora 

Certyfikaty i 
standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)  

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

 Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej  

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 
w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć 
oświadczenie wykonawcy lub oświadczenie producenta) 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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Warunki 
gwarancji 

Min. 36 m-cy  gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty 
oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku 
Gwarancja musi oferować przez cały okres : 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek 
przez portal internetowy 
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni 
robocze) 
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt 
technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 
- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie 
zainstalowanym oprogramowaniem 
- w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego 
(diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się  
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty 
należy dołączyć link strony. 

System 

operacyjny  

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional lub Windows 8.1 Professional + nośnik, Oferowany 
dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za 
pośrednictwem telefonu i Internetu. 
 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla 
danego urządzenia, z naniesionym logo producenta komputera na etapie produkcji; min. 2 złącza DIMM, 
obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym jedno min. SATA 3.0 

2. Wbudowane porty:  
-  min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na 
bocznej krawędzi obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy,   
-  port sieciowy RJ-45,  
- na tylnym panelu 1x VGA 
- na tylnym panelu 1x wejście liniowe, 
- z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitrora 1x wyjście audio, 1x wyjście słuchawkowe, 
dopuszcza się jedno złącze tzw. combo oraz wbudowany czytnik kart multimedialnych   
 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca PXE  
4. Karta sieci bezprzewodowej  
5. Bezprzewodowa klawiatura producenta komputera w układzie polski programisty  
6. Bezprzewodowa  mysz optyczna producenta komputera z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)  
7. Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW  

 
 

Pakiet 2   DRUKARKI 

 

5  x drukarka  

 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne drukarek 

Technologia 
druku  

Laser Mono 
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Funkcje  

Drukowanie : 

 Jednostronne 

 Automatyczne Dwustronne 

Obsługiwane 
języki 

SPL, PCL 6 (V2.1) 

Duplex TAK 

Maksymalne 
miesięczne 
obciążenie 

Do 20 000 stron miesięcznie 

Pojemność 
głównego 
podajnika 
papieru 

Min. 250 arkuszy  

Pojemność 
wyjściowa 
papieru 

na 150 arkuszy 

Pojemność 
uniwersalnego 
podajnika 
papieru 

50 arkuszy 

Szybkość 
druku  ( A4 ):  

Min. 28 stron A4 na minutę mono (600dpi) 

Obsługiwane 
formaty 
papieru 

Podajnik podstawowy - US letter, US legal, A4, A5, A6, executive, folio, Oficio, ISO B5, JIS B5,  
Podajnik uniwersalny – niestandardowy, US letter, US legal, A4, A5, A6, executive, folio, Oficio, ISO B5, JIS 
B5, monarch, DL, No.10, C5, C6, 10x15 

Rozdzielczość 
druku  

600 x 600 dpi (ustawienie domyślne),  
maksymalnie 1200 x 1200 dpi 

Procesor  Min 533 MHz 

Pamięć 
standardowa  

Min 128 MB RAM 

Obsługiwane 
systemy 
operacyjne 

Microsoft®  Windows®  Vista (wersje 32- i 64-bitowe) 
Microsoft®  Windows®   2008 Windows Server (wersje 32- i 64-bitowe) 
Microsoft®  Windows®  Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowe) 

Interfejs I/O Szybkie złącze USB 2.0 , Ethernet 10/100 

Certyfikaty i 
standardy 

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty)  
-  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki  (załączyć do oferty)  

Warunki 
gwarancji 

Min. 36 m-cy  gwarancji  producenta świadczona na miejscu u klienta 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzacje producenta drukarki – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta 

Oprogramowa
nie do 
zarządzania 
drukarką 

Inteligentne oprogramowanie do zarządzania tonerem z funkcją monitorowania stanu tonera i informowania z 
wyprzedzeniem o konieczności wymiany kasety, 
Narzędzie do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego 

Toner 
2 tonery do drukarki zalecane przez producenta drukarki, w przypadku występowania różnych pojemności 
należy dostarczyć tonery o największej pojemności 

 

 


