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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 9/2014 „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@
SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 9/2014. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 ze
zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. ZRÓDŁA FINANSOWANIA
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „RÓWN@ SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE” finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego do obiektów Szkoła Podstawowa
Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz grupy 40 beneficjentów docelowych. Szczegółowo przedmiot
zamówienia określony został w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
w dalszej treści „SIWZ”.
5.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe, 30.23.60.00-2
Różny sprzęt komputerowy, 48.62.00.00-0 Systemy operacyjne, 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i
systemy informatyczne, 50.30.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące
komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego.
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do dnia 26.05.2014r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
200.000 zł brutto,
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie określa
warunku w niniejszym zakresie,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 400.000 zł .
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
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Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 8.
7.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
4) Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku
lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub
spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że
brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć
samodzielnie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PZP
8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu należy
przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1),
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
a) Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinni być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o
którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt a)
c) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody, o których mowa w pkt a) budzą
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu
Zamawiający na podstawie par. 1 ust. 4 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 - ogranicza wykaz, o którym mowa w pkt. 8.1 pkt 2 SIWZ, jedynie do
dostaw potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj. co najmniej jedno
zamówienie polegające na dostawie i montażu sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
200.000 zł brutto.
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3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 3.2),
2) aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (formularz 3.3).
8.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
8.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
tj. warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanych w niniejszej SIWZ, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącej tych podmiotów, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5, 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.
8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8.8. W przypadku wykazania wartości wykonanych dostaw w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien podać
także te wartości w PLN, przeliczając je odpowiednio według średniego kursu NBP złotego w stosunku do
euro obowiązującego w dniu protokolarnego odbioru zadania.
8.9. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu
za zgodność z oryginałem).
8.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTIWERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć
dokumenty (m. in. karty techniczne) potwierdzające, że oferowane produkty/sprzęt spełniają wymagania
Zamawiajacego zawarte w niniejszej siwz.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
10.4. W składzie oferty winien się znaleźć prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
10.4.1. Wypełniony Formularz cenowy – zgodny z treścią formularza 2.1,
10.4.2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów (m.in. karty techniczne)
potwierdzających, że oferowane produkty/sprzęt spełniają wymagania Zamawiającego zawarte
w niniejszym siwz,
10.4.3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 rozdziału I „Instrukcja Dla Wykonawcy”
niniejszej specyfikacji.
10.4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy.
10.4.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferta, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
10.4.6. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego,
ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność
od dnia składania i otwarcia ofert.
10.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne z
wzorami.
10.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
10.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
10.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:

Oferta
„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU PN.„RÓWN@ SZANSA –
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”
Nie otwierać przed dniem 03.04.2014r., godz. 10:15

10.11. Wymagania określone w pkt 9.9÷9.10 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.
10.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
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Oświadczenia te powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać
dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.13. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” zakresów usług, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom bez podawania nazw (firm) i adresów Podwykonawców.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
11.2. Formularz Cenowy, o których mowa w pkt 11.1 należy wypełnić według pozycji wyszczególnionych
w formularzu. Wykonawca winien określić wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym
formularzu.
11.3. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto w oparciu o Formularz Cenowy, dodając wartości poszczególnych
elementów zamówienia. Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak
wyliczona cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena ofertowa brutto
będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
11.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do treści Formularza Cenowego.
11.5. Wszystkie błędy ujawnione w Formularzu Cenowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych elementach
SIWZ, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu.
11.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.7. W cenie oferty należy ująć wszelkie niezbędne czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym
dostawę do obiektu, umieszczenie, instalację - montaż w miejscu przeznaczenia wskazanym przez
Zamawiającego, integrację, uruchomienie, szkolenie użytkowników oraz realizację zobowiązań
wynikających z gwarancji i rękojmi.
11.8. W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych Rozdziałach niniejszej SIWZ zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub przedmiot
zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
11.9. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w przypadku nieujęcia wszystkich elementów Zamawiający
uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
11.10. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
11.11. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą
podlegały waloryzacji.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy).
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział w
Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
12.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w kopercie opisanej
„wadium” i oznaczonej nazwą postępowania przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pok. 62, lub zamieszczone w osobnej kopercie –
opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium,
niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni
zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
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12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 12.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
12.5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści
tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
12.6. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
12.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
12.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
12.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
12.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja
9A, 83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 03.04.2014r. do godziny 10:00.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 03.04.2014r.,
o godzinie 10:15.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
14. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
14.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, które-go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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14.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
15.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = —————————————— x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
15.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert. W przypadku nie złożenia przez wezwanego Wykonawcę w określonym
terminie oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, o których mowa wyżej, Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie.
15.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
15.7. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, który wraz z wnioskiem lub ofertą, nie złożył listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
15.8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze
pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
15.9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 15.11 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 15.11 ppkt c) SIWZ;
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 15.11 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu
zamówienia.
15.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
oraz
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
niniejszego zamówienia może być zawarta.
15.15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć:
a) umowę konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku
Wykonawców wspólnie składających ofertę).
b) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w pkt 17 niniejszej siwz.
16.2. O terminie i miejscu złożenia w/w dokumentów, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
16.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowana
uchyleniem się od zawarcia umowy).
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
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17.3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
17.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
17.5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawa Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
17.6. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
17.7. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
18. ZMIANA UMOWY
18.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) wykonywania na polecenie Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie
zamówienia podstawowego,
2) zmiany nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zmiany ustawą,
3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia,
4) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na konieczność wykonania na polecenie
Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
6) zmiany dostawy, np. typu sprzętu lub pozostałego wyposażenia w przypadku wycofania zaproponowanego w
ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, ze będzie to sprzęt/wyposażenie, które spełnia warunki
techniczne określone w SIWZ lub lepsze i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty,
7) każdego przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy lub
spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw,
8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy pzp,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia lub SIWZ,
c) wystąpienia jakiekolwiek opóźnień w dostawach spowodowanych utrudnieniami, przeszkodami leżącymi
po stronie Zamawiającego (np. nie udostępnienie w odpowiednim czasie pomieszczeń, w których mają
być zamontowane elementy dostaw, nie odebrane w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą
całości dostaw),
d) przedłużania się procedury przetargowej ponad termin przewidziany w ustawie.
18.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga
elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

20. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
20.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą faksową, mailową i niezwłocznie dostarczać w formie
pisemnej .
Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje,
faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
20.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. art. 38
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
20.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień),
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
20.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
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20.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
20.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z
art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
20.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
20.8. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna KrajewskaMasiak, tel. 58 680-23-05, fax. 58 680-23-20.
21. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
21.1. Udostępnianie przez Zamawiającego dokumentów z postępowania odbywać się może, po złożeniu wniosku
przez Wykonawcę lub innego wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy.
21.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
22. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ
FORMULARZ OFERTA
FORMULARZ 2.1. FORMULARZ CENOWY
FORMULARZ 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
FORMULARZ 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
FORMULARZ 3.3. Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
FORMULARZ 3.4. WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA
FORMULARZ 2.1. FORMULARZ CENOWY
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………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. DOSTAWA
SPRZĘTU KOMPUTEROWGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@ SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z poniższym zestawieniem:
CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ...................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do: 26.05.2014r.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................................................
w formie ................................................................................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres)

...........................................................................................................................................
(zakres)
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9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
11. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *) jest:
......................................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

............................................., dnia................................

..........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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Formularz 2.1.
…………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. DOSTAWA SPRZĘTU
KOMPUTEROWGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@ SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU
CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z poniższymi cenami:
L.p.
1.
2.

Wyszczególnienie elementów
Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym dla grupy docelowej –
gospodarstw domowych
Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym dla jednostek podległych

Ilość

98 szt.

Monitor dla grupy docelowej gospodarstw domowych

40 szt.

4.

Monitor dla jednostek podległych

98 szt.

5.

Oprogramowanie biurowe dla jednostek
podległych

98 szt.

7.
8.

Oprogramowanie biurowe dla grupy
docelowej – gospodarstw domowych
Oprogramowanie antywirusowe dla
grupy docelowej – gospodarstw
domowych
Urządzenie wielofunkcyjne dla
jednostek podległych

40 szt.
40 szt.
7 szt.

9.

Przystawka do klawiatury brajlowskiej
dla jednostki podległej

1 szt.

10.

Serwer dla jednostek podległych

4 szt.

11.

Usługa serwisowa 138 komputerów

12.
13.

Szkolenie dla beneficjentów
ostatecznych
Sala szkoleniowa i catering na
szkolenia informatyczne

Wartość netto
elementu

40 szt.

3.

6.

Nazwa elementu wg Oferenta
(producent, marka, typ, karta
produktu)

414 szt.

nie dotyczy

8

nie dotyczy

8

nie dotyczy

CENA OFERTOWA NETTO
VAT 23%
CENA OFERTOWA BRUTTO

................................., dnia ...................................

.................................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
FORMULARZ 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
FORMULARZ 3.3. Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
FORMULARZ 3.4. WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
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FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@
SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@
SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@
SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE” oświadczamy, że
należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

............................., dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym realizację zadania pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWGO
W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@ SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
W KOŚCIERZYNIE” oświadczamy, że oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania) następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom
Zamawiającego:

l.p.
1

nazwa (firma),
adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Odbiorcy
2

wartość zadania
brutto
wykonanego
przez Wykonawcę
w tys. PLN
3

wyszczególnienie
(przedmiot dostawy)
informacje potwierdzające
spełnienie warunków określonych
w pkt 7.1.2) siwz

4

czas realizacji
początek (dzień,
miesiąc, rok)
5

koniec (dzień,
miesiąc, rok)
6

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

.............................., dnia .........................

.................................................. .................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

22

ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z poniższym zestawieniem:
L.P
1.
2.
3.
4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym dla grupy docelowej gospodarstw domowych
Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym dla jednostek podległych
Monitor dla grupy docelowej - gospodarstw
domowych
Monitor dla jednostek podległych
Oprogramowanie biurowe dla jednostek
podległych
Oprogramowanie biurowe dla grupy
docelowej gospodarstw domowych
Oprogramowanie antywirusowe dla grupy
docelowej - gospodarstw domowych
Urządzenie wielofunkcyjne dla jednostek
podległych
Przystawka do klawiatury brajlowskiej dla
jednostki podległej
Serwer dla jednostek podległych
Usługa serwisowa 138 komputerów
Szkolenie dla beneficjentów ostatecznych

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sala szkoleniowa i catering na szkolenia
informatyczne

13.

ILOŚĆ
[SZT]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

40

Tabela Nr 1 – Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym dla gospodarstw domowych

98
40
98
98
40
40
7
1
4
414
8
8

Tabela Nr 2 – Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym dla jednostek podległych
Tabela Nr 3 – Monitor komputerowy dla grupy
docelowej - gospodarstw domowych
Tabela Nr 4 – Monitor komputerowy dla jednostek
podległych
Tabela nr 5 – Oprogramowanie biurowe dla jednostek
podległych
Tabela nr 6 – Oprogramowanie biurowe dla
gospodarstw domowych
Tabela nr 7 - Oprogramowanie antywirusowe dla
grupy docelowej -gospodarstw domowych
Tabela nr 8 - Urządzenie. wielofunkcyjne dla jednostek
podległych
Tabela nr 9 - Przystawka do klawiatury brajlowskiej dla
jednostki podległej
Tabela nr 10 – Serwer NAS
Tabela nr 11 – Usługa serwisowa 138 komputerów
Tabela nr 12 – Szkolenie dla beneficjentów
ostatecznych
Tabela nr 13 Sala szkoleniowa i catering na szkolenia
informatyczne

Tabela Nr 1 – Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym dla gospodarstw domowych
Zastosowanie

Ilość [SZT]

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, przeglądania multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
Wraz z systemem operacyjnym należy dostarczyć licencje praw najmu na użytkowanie i
przekazywanie osobom trzecim.
40
Opis wymagań minimalnych. Proponowane urządzenie:

1

Procesor

2

Płyta główna/ Gniazda
rozszerzeń

3

Pamięć RAM

4

Dysk twardy

A) Procesor klasy x86 wykonujący instrukcje 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych.
B) Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście BAPCo Sysmark2012 ver. 1.0.0.54 wynik
nie mniejszy niż:
Sysmark2012 - Overall Performance – 147 pkt
C) Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu muszą pracować w zakresie parametrów ustawionych
przez producenta danego podzespołu. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwyższenie częstotliwości
taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespołu ponad
wartości ustawione przez jego producenta.
D) Wykonawca składając ofertę zobowiązany dołączyć wydruk z wynikiem testów oferowanej konfiguracji.
Test musi być potwierdzony przez producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce).
G) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca
może być wezwany do dostarczenia Zamawiającemu licencjonowanego oprogramowania testującego,
komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia, w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
B) Płyta główna z wbudowanymi 2 złączami mini PCI Express,
C) Płyta główna wyposażona w całości w kondensatory typu „Solid-State”
C) 2 złącza SATA 6.0Gb/s
A) min 8GB prędkość transferu min 12 GB/s
B) możliwość rozbudowy do min. 16GB,
C) min. 1 wolne złącze dla rozszerzeń pamięci,
500GB 7200 SATAIII zainstalowany w wewnętrznej zatoce 3.5”
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5

Napęd optyczny

Wbudowany Super Multi 8x Slim Slot-in wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd
przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej.
Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy

6

Karta dźwiękowa

7

Karta sieciowa

8

Karta graficzna

9

Porty I/O

10

Obudowa/Zasilacz

11

Klawiatura

A) Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL, PXE), zintegrowany z płytą główną.
B) WLAN 802.11a/b/g/n + BT4.0, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mPCIe
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem.
Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej.
Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 10.1 i OpenGL 3.0.
A) 1x port sieciowy RJ 45
B) min. 10 portów USB, w tym min. 4 porty USB 3.0 (min. 4 porty wyprowadzone na panelu przednim
obudowy, w tym 2 porty USB 3.0). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera)
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.
C) 1x port DVI-D
D) 2x Display Port
E) 1x Serial Port (COM1)
A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, wyposażona w min. 2 kieszene: 1x 5.25" (slim)
zewnętrzne, 1x 3.5" wewnętrzne.
B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków 3,5” lub 2,5”.
C) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 550 mm.
D) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż dysku
twardego bez konieczności użycia narzędzi.
E) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze
blokady Kensingtona).
F) Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.
Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty.

12

Mysz

Mysz optyczną USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll).

13

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,
3. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma
użytkownika – obsługa języka polskiego.
4. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z
modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
5. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,
6. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez
administratora systemu Zamawiającego,
7. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,
8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
9. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
10. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe,
11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
13. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony
jest komputer,
14. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,
15. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych)
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
19. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
21. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących
ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
24

14

Oprogramowanie
dodatkowe

15

Bezpieczeństwo

16

Gwarancja

17

Inne

18

Ergonomia

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
24. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,
25. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
26. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec,
28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach,
30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
32. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
33. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,
34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,
35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy
dyskowe, usługi katalogowe
36. Udostępnianie modemu,
37. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
38. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
39. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie
ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),
40. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
41. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,
42. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania
ograniczonego do danych użytkownika,
43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością
przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na
kluczach pamięci przenośnej USB.
44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego
zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych
45. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji
w usługach katalogowych.
46. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz
możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
47. Możliwość uruchomienia funkcji zdalnego pulpitu zarówno jako host i klient
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji
znajdującej się na dysku twardym.
A) Oprogramowanie pozwalające na:
- Zmiane ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień
- Szyfrowanie folderów oraz plików
- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego
- Bezpieczny, pojedyńczy punkt logowania do różnych stron internetowych
Oferowane oprogramowanie powinno być kompatybilne z oferowanym sprzętem.
A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym 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.
B) 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.
Gwarancja min 60 miesięcy on-site – gwarancja producenta komputera
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze. Zgłoszenie serwisowe
przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.
Musi być zapewniona 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
dokumentów odbiorowych należy dołączyć link strony.
Zestaw powinien być wyposażony w dedykowaną przez producenta komputera podstawę, do której można
trwale zamocować monitor oraz komputer. Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy integralne
stanowisko do pracy. Rozwiązanie to musi zapewniać dostęp do złączy USB, napędu DVD-RW, właściwą
wentylację oraz optymalne uporządkowanie kabli.
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Monitor do podstawy powinien być montowany za pomocą systemu VESA.
Podstawa musi umożliwiać, po montażu monitora, jego regulację w zakresie:
- regulacja wysokości,
- obrót monitora: prawo-lewo (swivel),
- pochylenie monitora: (tilt),

Tabela Nr 2 – Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym dla jednostek podległych
Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, przeglądania multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

Ilość [SZT]

98
Opis wymagań minimalnych. Proponowane urządzenie:
A) Procesor klasy x86 wykonujący instrukcje 64bit, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych.
B) Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście BAPCo Sysmark2012 ver. 1.0.0.54 wynik
nie mniejszy niż:
Sysmark2012 - Overall Performance – 147 pkt
C) Wszystkie podzespoły oferowanego zestawu muszą pracować w zakresie parametrów ustawionych
przez producenta danego podzespołu. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwyższenie
częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego
podzespołu ponad wartości ustawione przez jego producenta.
D) Wykonawca składając ofertę zobowiązany dołączyć wydruk z wynikiem testów oferowanej
konfiguracji. Test musi być potwierdzony przez producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce).
G) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca
może być wezwany do dostarczenia Zamawiającemu licencjonowanego oprogramowania testującego,
komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia, w
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
B) Płyta główna z wbudowanymi 2 złączami mini PCI Express,
C) Płyta główna wyposażona w całości w kondensatory typu „Solid-State”
C) 2 złącza SATA 6.0Gb/s
A) min 8GB prędkość transferu min 12 GB/s
B) możliwość rozbudowy do min. 16GB,
C) min. 1 wolne złącze dla rozszerzeń pamięci,
500GB 7200 SATAIII zainstalowany w wewnętrznej zatoce 3.5”

1

Procesor

2

Płyta główna/ Gniazda
rozszerzeń

3

Pamięć RAM

4

Dysk twardy

5

Napęd optyczny

Wbudowany Super Multi 8x Slim Slot-in wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd
przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej.

6

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel obudowy

7

Karta sieciowa

8

Karta graficzna

9

Porty I/O

10

Obudowa/Zasilacz

11

Klawiatura

A) Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL, PXE), zintegrowany z płytą główną.
B) WLAN 802.11a/b/g/n + BT4.0, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu
mPCIe
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem.
Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej.
Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 10.1 i OpenGL 3.0.
A) 1x port sieciowy RJ 45
B) min. 10 portów USB, w tym min. 4 porty USB 3.0 (min. 4 porty wyprowadzone na panelu przednim
obudowy, w tym 2 porty USB 3.0). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera)
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.
C) 1x port DVI-D
D) 2x Display Port
E) 1x Serial Port (COM1)
A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, wyposażona w min. 2 kieszene: 1x 5.25" (slim)
zewnętrzne, 1x 3.5" wewnętrzne.
B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków 3,5” lub 2,5”.
C) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 550 mm.
D) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż dysku
twardego bez konieczności użycia narzędzi.
E) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze
blokady Kensingtona).
F) Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.
Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty.

12

Mysz

Mysz optyczną USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll).

13

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,
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2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,
3. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma
użytkownika – obsługa języka polskiego.
4. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z
modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
5. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,
6. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez
administratora systemu Zamawiającego,
7. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,
8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
9. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
10. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów,
pomoc, komunikaty systemowe,
11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
13. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony
jest komputer,
14. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,
15. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów,
metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów
lokalnych,
18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
zewnętrznymi.
19. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
21. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
24. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,
25. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
26. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec,
28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach,
30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
32. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
33. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,
34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,
35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe
36. Udostępnianie modemu,
37. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików
z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
38. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
39. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie
ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),
40. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
41. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,
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14

Oprogramowanie
dodatkowe

15

Bezpieczeństwo

16

Gwarancja

17

Inne

18

Ergonomia

42. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania
ograniczonego do danych użytkownika,
43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością
przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na
kluczach pamięci przenośnej USB.
44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego
zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych
45. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
partycji w usługach katalogowych.
46. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz
możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
47. Możliwość uruchomienia funkcji zdalnego pulpitu zarówno jako host i klient
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji
znajdującej się na dysku twardym.
A) Oprogramowanie pozwalające na:
- Zmiane ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień
- Szyfrowanie folderów oraz plików
- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego
- Bezpieczny, pojedyńczy punkt logowania do różnych stron internetowych
B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:
- Zarządzanie regułami
- Instalowanie oprogramowania
- Instalowanie obrazu
- Szeregowanie i alarmy
- Zarządzanie agentem aktualizacji
- Kopia zapasowa klienta
- Migracja użytkownika
- Zarządzanie zapasami
- Śledzenie użytkowania zasobów
- Kwerendy i raporty
- Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.)
Oferowane oprogramowanie powinno być kompatybilne z oferowanym sprzętem.
A) 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.
B) 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.
Gwarancja min 36 miesięcy on-site – gwarancja producenta komputera
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.
Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze. Zgłoszenie serwisowe
przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.
Musi być zapewniona 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
dokumentów odbiorowych należy dołączyć link strony.
Zestaw powinien być wyposażony w dedykowaną przez producenta komputera podstawę, do której
można trwale zamocować monitor oraz komputer. Po zamocowaniu komputera i monitora tworzy
integralne stanowisko do pracy. Rozwiązanie to musi zapewniać dostęp do złączy USB, napędu DVDRW, właściwą wentylację oraz optymalne uporządkowanie kabli.
Monitor do podstawy powinien być montowany za pomocą systemu VESA.
Podstawa musi umożliwiać, po montażu monitora, jego regulację w zakresie:
- regulacja wysokości,
- obrót monitora: prawo-lewo (swivel),
- pochylenie monitora: (tilt),

Tabela nr 3 – Monitor komputerowy dla grupy docelowej - gospodarstw domowych
Ilość [SZT]

40 szt.
Opis wymagań minimalnych. Proponowane urządzenie:

1

min. 21.5/16:9

2

Wielkość przekątnej ekranu/
Format
Typ ekranu

3

Rodzaj technologii panelu

TNs

4

Podświetlenie

LED

5

Wielkość plamki

0.25 mm

odwzorowanie 16,7 mln kolorów
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6

Rozdzielczość

natywna minimum 1920x1080 pikseli

7
8
9

Częstotliwość (H/V)
Jasność
Kontrast

30-80KHz/55-75Hz
250 cd/m2
Min. 10 000 000:1

10
11
12

Czas odpowiedzi
Kąty widzenia
Głośniki

5 ms
Min. 176/170 (CR 5:1)
Wbudowane, 2x 1W

13
14

Złącza
System VESA

1x VGA, 1x DVI (z HDCP)
Tak, 100x100

15
16
17
18

Regulacja wysokości
Regulacja pochylenia ekranu
Stopnie obrotowe
Bezpieczeństwo

19

Kable

Nie
-5 do +25 stopni
Nie
Złącze Kensington Lock,
Monitor musi posiadać zabezpieczenie powodujące konieczność wpisania kodu PIN jeśli monitor
zostanie podłączony do innego niż dotychczas używany komputer.
Dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA , kabel zasilający, kabel DVI.

20
21

Zasilacz
Gwarancja

Wbudowany
Gwarancja min 60 miesięcy on-site – gwarancja producenta
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta

Tabela nr 4 – Monitor komputerowy dla jednostek podległych
98 szt.

Ilość [SZT]

Opis wymagań minimalnych. Proponowane urządzenie:
1

min. 21.5/16:9

2

Wielkość przekątnej ekranu/
Format
Typ ekranu

3

Rodzaj technologii panelu

TNs

4

Podświetlenie

LED

5
6

Wielkość plamki
Rozdzielczość

0.25 mm
natywna minimum 1920x1080 pikseli

7
8
9

Częstotliwość (H/V)
Jasność
Kontrast

30-80KHz/55-75Hz
250 cd/m2
Min. 10 000 000:1

10
11
12

Czas odpowiedzi
Kąty widzenia
Głośniki

5 ms
Min. 176/170 (CR 5:1)
Wbudowane, 2x 1W

13
14
15
16
17
18

Złącza
System VESA
Regulacja wysokości
Regulacja pochylenia ekranu
Stopnie obrotowe
Bezpieczeństwo

19

Kable

1x VGA, 1x DVI (z HDCP)
Tak, 100x100
Nie
-5 do +25 stopni
Nie
Złącze Kensington Lock,
Monitor musi posiadać zabezpieczenie powodujące konieczność wpisania kodu PIN jeśli monitor
zostanie podłączony do innego niż dotychczas używany komputer.
Dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA , kabel zasilający, kabel DVI.

20
21

Zasilacz
Gwarancja

odwzorowanie 16,7 mln kolorów

Wbudowany
Gwarancja min 36 miesięcy on-site – gwarancja producenta
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.

Tabela nr 5 – Oprogramowanie biurowe dla jednostek podległych
Ilość [SZT]

98 szt.

Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.
Jednostki podległe należą do grupy jednostek edukacyjnych (szkoły). Licencje należy wystawić na jednostki docelowe.
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1

Wymagania odnośnie
interfejsu użytkownika:

2

Oprogramowanie musi a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu
umożliwiać tworzenie i
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący
edycję dokumentów
do zapisu danych w formie elektronicznej)
elektronicznych w
c) umożliwia wykorzystanie schematów XML
ustalonym formacie,
który spełnia
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny
następujące warunki:
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych
pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

3

a) polska wersja językowa - menu aplikacji, komunikaty, pomoc kontekstowa

4

Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim

5

Oprogramowanie
biurowe musi zawierać:

6

Edytor tekstów musi
umożliwiać:

a) edytor tekstów
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
d) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami),
e) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie.
f) narzędzie do tworzenia baz danych
g) narzędzie do tworzenia projektowania, publikacji materiałów reklamowych
a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
b) wstawianie oraz formatowanie tabel,
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
f) automatyczne tworzenie spisów treści,
g) formatowanie nagłówków i stopek stron
h) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
j) określenie układu strony (pionowa/pozioma),
k) wydruk dokumentów,
l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

7

Arkusz kalkulacyjny
musi umożliwiać:

m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
a) tworzenie raportów tabelarycznych,
b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na
miarach czasu,
d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych,
f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów
bazujących na danych z tabeli przestawnych,
g) wyszukiwanie i zamianę danych
h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,
l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

8

Narzędzie do
przygotowywania i
prowadzenia prezentacji

m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft
Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji
specjalnych i makropoleceń,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
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musi umożliwiać
przygotowywanie
prezentacji
multimedialnych, które
będą:
Ponadto narzędzie do
prezentacji powinno
umożliwiać:

b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

c) zapisywane wyników pracy jako prezentacji tylko do odczytu,
d) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
e) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
f) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
g) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
h) odświeżenie wykresów znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym,
i) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
j) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
k) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

9

Narzędzie do
zarządzania informacją
prywatną (pocztą
elektroniczną,
kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
musi umożliwiać:

a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawców,
c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować korespondencję elektroniczną
d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową korespondencję elektroniczną
f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia
g) zarządzanie kalendarzem,
h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,
i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach,
k) zarządzanie listą zadań,
l) zlecanie zadań innym użytkownikom,
m) zarządzanie listą kontaktów,
n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

10

Narzędzie do tworzenia
baz danych

a)tworzenie i zarządzanie bazą danych,
b)możliwość importu danych zewnętrznych do bazy danych z innych źródeł, w tym arkusza kalkulacyjnego,
ODBC, plików tekstowych
c) wbudowane szablony ułatwiające pracę z aplikacją

11

Narzędzie do tworzenia
notatek musi
umożliwiać:

a) przechowywanie informacji w formie elektronicznej (co najmniej w postaci dokumentów pakietu, e-maili,
hyperlinków, plików multimedialnych) w hierarchicznej strukturze
b) łączenie notatek związanych z określonym zadaniem w jednym miejscu,
c) możliwość automatycznego przejścia z notatki do edycji dokumentów źródłowych (w tym pochodzących z
pakietu) bezpośrednio z narzędzia,
d) szybkie przeszukiwanie zapamiętanych notatek (w tym dokumentów źródłowych), w celu znalezienia
określonych wyrazów i fraz,
e) współdzielenie notatek, zarówno między użytkownikami tego samego komputera jak i innymi
użytkownikami sieci lokalnej.

12

Wymagania dodatkowe: Strona firmowa producenta pakietu w języku polskim, umożliwiająca wyszukanie rozwiązań typowych
problemów, zapoznanie się z możliwościami pakietu w postaci prezentacji, materiałów wideo. Producent
pakietu biurowego zapewni dostępność automatycznych aktualizacji oprogramowania.

Tabela nr 6 – Oprogramowanie biurowe dla gospodarstw domowych
Ilość [SZT]

40 szt.

Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.
Wraz z oprogramowaniem biurowym należy przewidzieć dostawę licencji praw najmu.
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1
2

3

Wymagania odnośnie
a) polska wersja językowa - menu aplikacji, komunikaty, pomoc kontekstowa
interfejsu użytkownika:
Oprogramowanie musi
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu
umożliwiać tworzenie i
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego służący
edycję dokumentów
do zapisu danych w formie elektronicznej)
elektronicznych w
ustalonym formacie,
c) umożliwia wykorzystanie schematów XML
który spełnia
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny
następujące warunki:
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych
pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

4

Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim

5

Oprogramowanie
biurowe musi zawierać:

a) edytor tekstów
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
d) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami),
e) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie.

6

Edytor tekstów musi
umożliwiać:

a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i
autokorekty
b) wstawianie oraz formatowanie tabel,
c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
f) automatyczne tworzenie spisów treści,
g) formatowanie nagłówków i stopek stron
h) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

7

Arkusz kalkulacyjny
musi umożliwiać:

j) określenie układu strony (pionowa/pozioma),
k) wydruk dokumentów,
l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,
a) tworzenie raportów tabelarycznych,
b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na
miarach czasu,
d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów
optymalizacyjnych,
f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów
bazujących na danych z tabeli przestawnych,
g) wyszukiwanie i zamianę danych
h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,

8

Narzędzie do
przygotowywania i

l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft
Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich
funkcji specjalnych i makropoleceń,
n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
a) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
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prowadzenia prezentacji b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
musi umożliwiać
przygotowywanie
prezentacji
multimedialnych, które
będą:
Ponadto narzędzie do
c) zapisywane wyników pracy jako prezentacji tylko do odczytu,
prezentacji powinno
d) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
umożliwiać:
e) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
f) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
g) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
h) odświeżenie wykresów znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
kalkulacyjnym,
i) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

9

Narzędzie do
zarządzania informacją
prywatną (pocztą
elektroniczną,
kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
musi umożliwiać:

j) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
k) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawców,
c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować korespondencję elektroniczną
d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową korespondencję elektroniczną
f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia
g) zarządzanie kalendarzem,
h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,
i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach,
k) zarządzanie listą zadań,
l) zlecanie zadań innym użytkownikom,
m) zarządzanie listą kontaktów,
n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

10

Narzędzie do tworzenia
notatek musi
umożliwiać:

11

Wymagania dodatkowe:

a) przechowywanie informacji w formie elektronicznej (co najmniej w postaci dokumentów pakietu, e-maili,
hyperlinków, plików multimedialnych) w hierarchicznej strukturze
b) łączenie notatek związanych z określonym zadaniem w jednym miejscu,
c) możliwość automatycznego przejścia z notatki do edycji dokumentów źródłowych (w tym pochodzących
z pakietu) bezpośrednio z narzędzia,
d) szybkie przeszukiwanie zapamiętanych notatek (w tym dokumentów źródłowych), w celu znalezienia
określonych wyrazów i fraz,
e) współdzielenie notatek, zarówno między użytkownikami tego samego komputera jak i innymi
użytkownikami sieci lokalnej.
Strona firmowa producenta pakietu w języku polskim, umożliwiająca wyszukanie rozwiązań typowych
problemów, zapoznanie się z możliwościami pakietu w postaci prezentacji, materiałów wideo. Producent
pakietu biurowego zapewni dostępność automatycznych aktualizacji oprogramowania.

Tabela nr 7 - Oprogramowanie antywirusowe dla grupy docelowej - gospodarstw domowych
Ilość [SZT]

40 szt.

Zainstalowany program zabezpieczający (antywirusowy) musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez
użycia dodatkowych aplikacji:
1

Chroni komputery pracujące pod kontrolą oferowanego systemu operacyjnego

2

Polski interfejs użytkownika, komunikaty generowane przez aplikacje muszą być w języku polskim

3

Ochrona antywirusowa realizowana na wielu poziomach, tj.: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki i
monitora poczty elektronicznej, monitora ruchu http oraz moduł antyrootkitowy
Oddzielny silnik skanujący do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”,
„dialer”, „trojan”.
Aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja

4
5
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automatyczna programu oraz na żądanie
6

8

Możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup
klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta.
Aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek
systemie.
Brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów.

9

Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów.

10

Wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”, „rootkit”.

11

Możliwość umieszczenia oprogramowania typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan” w kwarantannie.

12
13

Obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB
RAR BZ2.
Automatyczne usuwanie wirusów oraz oprogramowania typu malware i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa.

14

Logowanie historii akcji podejmowanych wobec wykrytych zagrożeń na stacjach roboczych. Dostęp do logów z poziomu GUI aplikacji.

15

Automatyczne uruchamianie procedur naprawczych.

16

Gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin.

17

Filtrowanie poczty e-mail – wykrywanie wiadomości śmieci oraz phisingu.

18

Skanowanie przez program na komputerze klienckim, danych pobieranych i wysyłanych danych przy pomocy protokołu http.

19

Automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzący i wychodzący, włączająca się w momencie gdy stacja robocza posiada
stare sygnatury antywirusowe.
Kontrola oraz możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z Internetem lub siecią lokalną.

7

20
21

23

Osobista zapora ogniowa (tzw. personal firewall) z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla
pojedynczej stacji roboczej lub grup roboczych.
Możliwość blokowania ustawień konfiguracyjnych stacji roboczych z poziomu portalu zarządzającego w celu uniemożliwienia ich
modyfikacji przez użytkowników.
Portal zarządzający dostępny w języku polskim, udostępniony przez producenta oprogramowania.

24

Możliwość definiowania wielu kont administratorów o różnych poziomach dostępu.

25

Możliwość definiowania różnych profili ustawień dla chronionych urządzeń z poziomu portalu zarządzającego.

26

Możliwość przenoszenia oprogramowania w ramach danego klucza subskrypcji z jednej stacji roboczej na inną.

27

Bezpłatna subskrypcja aktualizacji definicji i baz wirusów oraz mechanizmów skanujących przez okres 5 lat od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego
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Tabela nr 8 – Urządzenie wielofunkcyjne dla jednostek podległych
Ilość [SZT]

7 szt.

1

Opis wymagań minimalnych. Proponowane urządzenie:
Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 (drukarka, skaner, kopiarka, fax)

2

Drukowanie

3

Szybkość drukowania

29 str./min

4

Czas pierwszego wydruku

5 sekund

5

Szybkość procesora

330 MHz

6

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

7

Pamięć (RAM)

Standardowa pamięć RAM: 256 MB

8

Czcionki druku

87 skalowanych czcionek PCL

9

Języki druku

PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-PPR, Epxon-FX
12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN- 8, EAN/JAN-13,
Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET.
Dupleks mechaniczny

10 Kod kreskowy
11 Zespół drukowania
12 Skanowanie
13 Rozdzielczość skanowania

600 x 600 dpi

14 Szybkość skanowania

Do 10 str./min kolor, do 37 str./min w czerni

15 Głębia kolorów

Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit

16 Podawanie dokumentów

Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, skaner płaski

17 Format

M-TIFF, PDF, XPS, JPEG

18 Książka adresowa

LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych

19 Skanowanie do

FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB

20 Kopiowanie
21 Czas wykonania pierwszej kopii

11 sekund

22 Szybkość kopiowania

do 29 kopii/min
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23 Rozdzielczość kopiowania

do 600 x 600dpi

24 Zmniejszanie/powiększanie

Zoom 25-400%

25 Faksowanie
26 Złącza

RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX

27 Szybkość

ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 s/str.

28 Szybkie wybieranie

16 przycisków szybkiego wybierania, 100 numerów

29 Lista rozgłaszania

100

30 Pamięć stron

4MB

31 Interfejs i oprogramowanie
32 Złącza
Kompatybilność
33
operacyjnymi

34

35
36
37

38
39

Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
systemami Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server
2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2
Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania
urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:
- funkcjonować w środowisku Windows;
- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w
drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT)
- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;
- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego
Dodatkowe oprogramowanie
wydruku;
- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii
i nalepek;
- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i
dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i
przyznawanie im odpowiednich kosztów);
- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty
wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
Podawanie papieru
Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;
Pojemność papieru
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik 1: A4, A5, B5, A6
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, nośniki (baner) do
Format papieru
130 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5
Podajnik 1: 60 – 160 g/m2;
Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2;
Gramatura papieru
Podajnik uniwersalny: 60 – 160 g/m2
Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2
Odbiornik papieru
Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
z

40 Gwarancja

3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w serwisie w 72h

Tabela nr 9 - Przystawka do klawiatury brajlowskiej dla jednostki podległej
Ilość [SZT]

1 szt.
Urządzenie powinno zawierać, opis wymagań minimalnych:

1

40 komórek brajlowskich

2

Przyciski przywoływania kursora nad każdą komórką brajlowską

3

8-klawiszową klawiaturę brajlowską w stylu Perkins z dwoma dodatkowymi klawiszami Shift

4

6

Dwa przyciski przewijania, dwa przyciski dwubiegunowe i dwa przyciski wyboru
Nawigacyjny przycisk biegunowy i przycisk trybu na każdym z końców monitora brajlowskiego, służące do szybkiej nawigacji po
plikach, listach i menu
Regulowaną sztywność punktów brajlowskich

7

Konfigurowane komórki statusu

8

Tryb szybkiego czytania do szybkiego przeglądania plików

9

Połączenie z komputerem przez USB

5

10 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth
11 Wsparcie dla telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych obsługiwanych przy pomocy aplikacji firm trzecich
12 Przycisk przewijania w lewo
13 Lewy przycisk dwubiegunowy (góra/dół)
14 Lewy przycisk wyboru
15 Lewy i prawy klawisz Shift
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16 Prawy przycisk wyboru
17 Prawy przycisk dwubiegunowy
18 Przycisk przewijania w prawo
Urządzenie należy zainstalować w wskazanym przez Zamawiającego miejscu, wstępnie skonfigurować, przeprowadzić podstawowe
19
szkolenie
20 Gwarancja min. 2 lata

Tabela nr 10 – Serwer NAS
Ilość [SZT]

4 szt.

1

CPU

Opis wymagań minimalnych. Proponowane urządzenie:
2.1GHz

2

Pamięć

2GB

3

Ilość dysków

4

4

SATA/SSD 2.5” or 3.5”

7

Wspierane typy dysków
Dyski wymieniane na
gorąco
Instalacja dysków 3.5”
bez narzędzi
Port eSATA

8

Gigabit LAN

2

9

Porty USB

1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

5
6

Tak
Tak
Tak

10 Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny

11 Gwarancja

5 lat, zasilacz 2 lata

12 Wyświetlacz LCD

Tak
TCP/IP, IPv4, IPv6, Statyczny adres IP, Dynamiczny adres IP, Klient DHCP, UPnP, Bonjour, Agregacja
portów IEEE 802.3ad
Dedykowane dla serwerów NAS 4 dyski po 2 TB każdy, dyski należy dostarczyć i zainstalować w
urządzeniu
Urządzenie należy zainstalować w wskazanym przez Zamawiającego miejscu, wstępnie skonfigurować,
przeprowadzić podstawowe szkolenie. Interfejs użytkownika w języku polskim.

13 Protokoły sieciowe
14

Ilość zainstalowanych
dysków

15 Inne

Tabela nr 11 - usługa serwisowa 138 komputerów
Ilość [SZT]

414 szt.
Opis wymagań minimalnych

1
2

3

4

Zgłaszanie serwisu, pomoc zdalna w godzinach od 09:00 do 15:00 (e-mail, telefon) w dni robocze.
Gwarantowane:
a) serwis sprzętu – 40 zestawów dla grupy docelowej – 3 przeglądy każdego zestawu komputerowego, raz w każdym roku
realizacji i na zakończenie projektu
b) serwis sprzętu – 98 zestawów w jednostkach podległych – 3 przeglądy każdego zestawu komputerowego, raz w każdym
roku realizacji i na zakończenie projektu
Usługa serwisowa polegać ma w szczególności na:
a) optymalizowaniu konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego;
b) awaryjnym odtwarzaniu stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych (poprawnie zabezpieczonych);
c) weryfikowaniu stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego”;
d) reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego;
e) możliwość konsultacji telefonicznych.
f) pośredniczenie między Zamawiającym a producentem sprzętu w zakresie ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Czas reakcji serwisanta 3 dni robocze.

Tabela nr 12 – szkolenie dla beneficjentów ostatecznych
Ilość [SZT]

1

8 szt.

Opis wymagań minimalnych
W ramach zamówienia należy przeprowadzić szkolenia z obsługi komputera obejmujące między innymi zagadnienia:
moduł pierwszy - obsługa systemu operacyjnego, pakietu biurowego, oprogramowania antywirusowago,
moduł drugi – bezpieczene korzystanie z komputera i z Internetu.
Szkolenia mają być przeprowadzone dla 40 osobowej grupy docelowej gospodarstw domowych. Szkolenie obejmuje 2 moduły po 5
godzin dla 4 grup dziesięcioosobowych
Zakres zamówienia:
 8 dni szkoleniowych
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Każdego dnia jeden moduł 5-godzinny (godzina szkoleniowa = 60 minut) dla grupy 10-osobowej
wykonawca zapewni sale na 8 dni szkoleniowych oraz catering na przerwy kawowe.

Ilość [SZT]

1

Tabela nr 13 – Sala szkoleniowa i catering na szkolenia informatyczne
8 szt.

Opis wymagań minimalnych
Wykonawca zapewni salę szkoleniową wyposażona w sprzęt multimedialny na szkolenia opisane w Tabeli nr 12 wraz z catering na
przerwy kawowe.
Zakres zamówienia obejmie:
1) dostarczenie posiłków w postaci dwudaniowego obiadu oraz poczęstunku kawowego
2) Przez cały trwania szkoleń (8 dni) jego uczestnicy muszą mieć zapewnione bez ograniczeń:
- ciepłe napoje (kawa, herbata)
- dodatki do ciepłych napojów: cukier, mleko, cytryna
- kruche ciastka lub ciasto domowe (co najmniej 3 rodzaje)
- wodę mineralną

Pozostałe wymagania:
1. Sprzęt i oprogramowanie będą bezpłatnie użyczane beneficjentom projektu – Wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić powyższe wymagania przy doborze sposobu licencjonowania oferowanego
oprogramowania.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy (w oryginalnie zapakowanych
kartonach).
3. W zakresie oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustawy o prawie autorskim
i o prawach pokrewnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji urządzeń u użytkowników ostatecznych (jednostek podległych
i grupy docelowej - gospodarstw domowych), w tym dostarczenia wszystkich niezbędnych przewodów,
złączek, listew zasilających, uruchomienia urządzeń, zainstalowania dostarczonego oprogramowania
(urządzenie ma być gotowe do pracy) tj.:
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie, ul. 8 Marca 1 – 14 zestawów
komputerowych, 1 serwer, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 przystawka brajlowska do klawiatury,
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Fr. Sędzickiego w Kościerzynie, ul. Mestwina II 3 - 14 zestawów
komputerowych, 1 serwer, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, ul. Szkolna 1
- 14 zestawów komputerowych, 1 serwer, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr Bernarda Sychty w Kościerzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 19 - 14
zestawów komputerowych, 1 serwer, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 19 – 14 zestawów komputerowych, 1
urządzenie wielofunkcyjne,
 Gimnazjum nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1 – 14 zestawów komputerowych,
1 urządzenie wielofunkcyjne,
 Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, ul. Mestwina II 3 – 14 zestawów komputerowych,
1 urządzenie wielofunkcyjne,
 grupa beneficjentów docelowych - gospodarstwa domowe na terenie miasta Koscierzyna –
40 zestawów komputerowych.
6. Do oferty należy załączyć karty katalogowe dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

PROJEKT

UMOWA ZP 9/2014
Zawarta w dniu …….2014 roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9 zwanym dalej Ubezpieczycielem reprezentowanym przez:
Zdzisława Czuchę

Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta

Jarosława Laski

a
………………………………………………………………
………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje realizację zadania pn. DOSTAWA SPRZĘTU
KOMPUTEROWGO W RAMACH PROJEKTU PN. „RÓWN@ SZANSA – PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE”.
2. Przedmiot umowy określony w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i FORMULARZU CENOWYM
Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt do użytkowników ostatecznych (jednostek
podległych i grupy docelowej - gospodarstw domowych) do dnia 26.05.2014r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminu dostawy z Zamawiającym.
4. Dostawy będą realizowane w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do osiągnięcia rezultatu
określonego w ust. 1.
1.

2.
3.
4.
5.

§2
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę:
cena umowna netto: …………………… PLN,
podatek VAT 23 %: …………………… PLN,
cena umowna brutto ……………….…… PLN.
Cena umowna brutto słownie: …………………………………………………………………………...
Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT.
Wykazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym ceny jednostkowe netto obowiązują
w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
zobowiązań Wykonawcy.

§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy nastąpi po protokolarnym przekazaniu i
odbiorze przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do
Zamawiającego wraz z protokołem obioru przedmiotu umowy.
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3. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
5. Należności będą regulowane z konta danego Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

1.

2.
3.
4.

§4
PODWYKONAWCY
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych
Podwykonawców w następujących zakresach odpowiednio:
a) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
b) ………………………………………………….. - zakres …………………………
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
Powierzenie jakiegokolwiek zakresu umowy Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę w
niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni
przed planowanym skierowaniem do wykonania zakresu umowy któregokolwiek Podwykonawcy.

§5
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) wykonywania na polecenie Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie
zamówienia podstawowego,
2) zmiany nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zmiany ustawą,
3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia,
4) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na konieczność wykonania na polecenie
Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
6) zmiany dostawy, np. typu sprzętu lub pozostałego wyposażenia w przypadku wycofania zaproponowanego w
ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, ze będzie to sprzęt/wyposażenie, które spełnia warunki
techniczne określone w SIWZ lub lepsze i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty,
7) każdego przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy lub
spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw,
8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy pzp,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia lub SIWZ,
c) wystąpienia jakiekolwiek opóźnień w dostawach spowodowanych utrudnieniami, przeszkodami leżącymi
po stronie Zamawiającego (np. nie udostępnienie w odpowiednim czasie pomieszczeń, w których mają
być zamontowane elementy dostaw, nie odebrane w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą
całości dostaw),
d) przedłużania się procedury przetargowej ponad termin przewidziany w ustawie.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz przedłożenia każdemu
ZAMAWIAJĄCEMU odrębnie wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu umowy:
a) świadectwa jakości, deklaracje, certyfikaty oraz atesty;
b) gwarancje;
c) instrukcje i materiały dotyczące użytkownika w języku polskim,
d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z pezprowadzonych prez Wykonawcę sprawozdań,
sprawdzeń i badań.
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Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości
do odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia dostawy lub jej wadliwego wykonania, ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru z
winy WYKONAWCY.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1) Nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni
termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie powoduje
odstąpienia od naliczania kar umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO za nieterminowe wykonanie
zamówienia.
2) Nie nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY może:
a) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowując prawo do naliczenia WYKONAWCY zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy;
b) W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi ZAMAWIAJĄCY
odstąpi od umowy z winy WYKONAWCY;
c) WYKONAWCA jest zobowiązany do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji niniejszego zamówienia będzie p. …………………………
2. Osobą reprezentującą Wykonawcę będzie p. .............................................................. .
§8
1. WYKONAWCA udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne od dnia ich odbioru na wyposażenie i prace
montażowe objęte przedmiotem zamówienia:
 zgodnie z określonym okresem gwarancji w opisie przedmiotu zamówienia,
 w przypadku sprzętu wyszczególnionego w przedmiocie zamówienia, dla którego w opisie nie został
określony indywidualny okres gwarancji, należy przyjąć standardową gwarancję producenta na okres 24
miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty odbioru,
b) dla wymienianego wyposażenia meblowego w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
3. W przypadku ujawnienia w powyższym okresie jakichkolwiek wad fizycznych dostarczonego wyposażenia
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia
dostarczyć i zamontować niewadliwe wyposażenie meblowe.
4. W przypadku ujawnienia w powyższym okresie jakichkolwiek wad fizycznych robót montażowych Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni roboczych licząc od dni zgłoszenia dokonać robót
polegających na usunięciu wady.
5. Powyższe zapisy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określonych w
kodeksie cywilnym.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§9
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienie w usuwaniu wad w okresie
rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto PLN za każdy dzień opóźnienia,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.
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§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezgodnego z umową lub
z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia takich
okoliczności.
§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiąca 5 % zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millenium Oddział w Kościerzynie.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawa Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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