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Rozdział  1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia. 
Część I  
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr I jest dostawa stacjonarnych zestawów 
komputerowych oraz pakietów biurowych MS Office 2010. 

Lp. Artykuł Ilo ść 

1 Stacjonarny Zestaw komputerowy  20 

2 Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B 21 

 
Zamawiający wymaga dostarczenia stacjonarnych zestawów komputerowych o 
parametrach technicznych nie gorszych niż podanych w tabeli nr 1 poniżej: 
Tabela nr 1 

Lp. Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne zestawów 
komputerowych 

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

2. Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu 
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

3. 

Procesor/ 
wydajność 
obliczeniowa 
 

Procesor  powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co 
najmniej wynik 3970 punktów Passmark CPU Mark  
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki 
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

4. 
Pamięć 
operacyjna 
RAM 

 
8GB o przepustowości minimum 12,7 GB/s, z możliwością rozbudowy do 
min 16GB,  

5. 
Parametry 
pamięci 
masowej 

 
Dysk min. 250 GB SATA III 7200 obr./min.  

6. Wydajność 
grafiki 

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 
4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW 
Decode, 

7. Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 
High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera  
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu 
obudowy. 

8. Obudowa • Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym 
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profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 
szt 3,5” wewnętrzne, 

• Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 
3,5” lub dysków 2,5” 

• waga max 10 kg, 
• Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego i efektywności 90%, 
• Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 

powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu 
optycznego i 3,5” dysku. 

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

• Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza 
obrys obudowy. 

• Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy 
system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności 
musi sygnalizować: 

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM 
- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej 
- uszkodzenie kontrolera Video 
- uszkodzenie dysku twardego 
- awarię BIOS ’u 
- awarię procesora 
- Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 

minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 19 
specyfikacji, 

9. 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 
i standardami 

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd 
Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 
 

10. Bezpieczeństw
o 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 
poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu 
klucza sprzętowego 

11. Wirtualizacja 

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość 
włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 
poszczególnych komponentów systemu). 

12. BIOS 

• BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

� wersji BIOS,  
� nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
� ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
� typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 

pamięci cache L2 i L3,  
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� pojemności zainstalowanego dysku twardego 
� rodzajach napędów optycznych 
� MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
� kontrolerze audio 

• Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu 
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i 
podtrzymania BIOS) 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 
zewnętrznych urządzeń 

• Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod 
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą 
na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia 
następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany 
hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła 
administratora. 

• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe 
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 
zostało podane hasło systemowe. 

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, 
karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu 
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu 
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB 
są aktywne. 

• Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, 
tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych 
portów. 

• Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury 

13. Certyfikaty i 
standardy 

• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu) 

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
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S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 
potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 
2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 
masie powyżej 25 gram 

• Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
 

14. Ergonomia 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy 
dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (załączyć 
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez 
niezależną  akredytowaną jednostkę)  

15. Warunki 
gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego 
dnia roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

16. 
Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 

17. UPS 

Zasilacz awaryjny, zapewniający autonomię zasilania przez min. 40 minut 
przy obciążeniu 50%, o mocy przynajmniej 700 VA, w technologii 
„interactive”, umożliwiającej przynajmniej automatyczne zamknięcie 
systemu w razie zaniku zasilania, objęty min. 2 letnią gwarancją. 

18. Monitor 

Typ ekranu : Panoramiczny ekran z matrycą LED nie mniejszy niż 20" 
Jasność: Nie mniejszy niż 250 cd/m2 
Kontrast : Nie mniejszy niż 8 000 000:1 dynamiczny 
Kąty widzenia pion/poziom : 160/170 stopni 
Czas reakcji Matrycy: max 5ms 
Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080 
Pochylenie Monitora: tak 
Pobór mocy Wat: Nie większy niż 28 
Podświetlenie: System podświetlenia LED 
Powłoka powierzchni ekranu: Antyrefleksyjna 
Złącza: 15-stykowe D-Sub, złącze DVI-D, HDMI 
Gwarancja: 36 miesięcy 
Certyfikaty: TCO 03, Energy Star 
Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę . Możliwość 
zamocowania do obudowy dedykowanych głośników  
 

19. Głośniki 

 
Typ głośników - aktywne  
Znamionowa moc wyjściowa – min 2x5W 
Wzmacniacz dźwięku - zintegrowany  
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Sposób podłączenia – przewodowe 
Pasmo przenoszenia - 135 Hz – 20 kHz  
Wyjście słuchawkowe - 2 x, 40 mW ciągłej mocy średniej  
Inne: 
- mocowanie do przytwierdzenia do obudowy monitora; 
- zasilacz w zestawie. 
 

20. Wymagania 
dodatkowe 

• Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system 
operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft + nośnik.  

• Wbudowane porty:  
• min. 1 x RS232, 
• min. 1 x VGA,  
• min. 2 x PS/2,  
• min. 2 x DisplayPort v1.1a; 
• min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym 

min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty 
USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, 
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp. 

• porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu 
obudowy.  

• Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych 
zewnętrznych kart graficznych. 

• Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej 
sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli 
zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z 
obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie);  

• Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; 
wyposażona w :   

• min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 
min. 1 slot PCI Express x16 wolny  

• min. 1 złącze PCI Express x 1,   
• min. 1 złącze PCI 32bit,  
• min. 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM,  
• min. 4  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;  
• Klawiatura USB w układzie polski programisty  
• Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)  
• Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do odtwarzania 

płyt 
 

 
Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B (wymagany dla zapewnienia zgodności z systemem 
informatycznym WIW Gdańsk). W przypadku oferowania przez producenta innego pakietu 
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biurowego, program Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B musi zostać dostarczony jako 
dodatkowe oprogramowanie.   
System operacyjny, preinstalowany: Windows 7 PL Professional 64 Bit OEM (wymagany 
dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym WIW Gdańsk). W przypadku 
oferowania przez producenta innego systemu operacyjnego, system Windows 7 Professional 
PL musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie 
Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia 
wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i  oprogramowania. 
Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny systemu operacyjnego 
z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera 
 
CPV  30213000-5  komputery osobiste 
CPV 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
 
Część II  
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr II jest dostawa stacjonarnych zestawów 
komputerowych. 

Lp. Artykuł Ilo ść 

1 Stacjonarny zestaw komputerowy  20 

 
Zamawiający wymaga dostarczenia stacjonarnych zestawów komputerowych o 
parametrach technicznych nie gorszych niż podanych w tabeli nr 2 poniżej: 
 
Tabela nr 2 

Lp. Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne zestawów 
komputerowych 

1.  
Typ 

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

2.  

Zastosowanie  

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu 
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna 

3.  

Procesor  
Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor. powinien osiągać w teście wydajności PassMark 
PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3970 
punktów Passmark CPU Mark  
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis 
metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 
sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od Zamawiającego. 

4.  Pamięć 
operacyjna 
RAM 

4GB o przepustowości minimum 12,7 GB/s, z możliwością rozbudowy do 
min 8GB,  

5.  Parametry 
pamięci 
masowej 

Min. 250 GB SATA 7200 obr./min. 

6.  Wydajność 
grafiki 

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX10,1, Shader 
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4.1 posiadająca min 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW 
Decode. 

7.  
Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 
High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu 
obudowy.. 

8.  

Obudowa 

• Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym 
profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 
szt 3,5” wewnętrzne 

• Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2szt. dysku 
3,5” lub dysków 2,5” 

• Waga max 10 kg 
• Zasilacz o mocy 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego i efektywności 90% , 
• Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 

powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu 
optycznego i 3,5” dysku twardego   

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

• Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza 
obrys obudowy 

• Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy 
system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami; a w 
szczególności musi sygnalizować: 

� awarię BIOS-u 
� awarię procesora  
� uszkodzenie lub brak pamięci RAM,  
� uszkodzenie złączy PCI i PCIe,  
� uszkodzenie kontrolera Video,  
� uszkodzenie płyty głównej,  
� uszkodzenie kontrolera USB 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać   
minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 
specyfikacji.. 

9.  Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 
i standardami 

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd 
Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 
 

10.  

Ergonomia 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy 
dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (załączyć 
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym 
przez niezależną akredytowaną jednostkę) 

11.  

BIOS 

• BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  
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• wersji BIOS,  
• nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
• ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
• typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 

pamięci cache L2 i L3,  
• pojemności zainstalowanego dysku twardego 
• rodzajach napędów optycznych 
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
• kontrolerze audio 
• Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu 

systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego 
hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł 
zasilania i podtrzymania BIOS) 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń 

• Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu 
slotów PCI. 

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak 
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 

• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem 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. 

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu 
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego 
porty USB są aktywne. 

• Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich 
portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, 
tylko tylnich portów. 

• Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury 
12.  Certyfikaty i • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
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Standardy potwierdzający spełnianie wymogu). 
• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby 
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w 
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz 
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 
gram. 

• Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, 
 

13.  

Warunki 
gwarancji 

3-letnia gwarancja producenta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

14.  
Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 

15.  

UPS 

Zasilacz awaryjny, zapewniający autonomię zasilania przez min. 40 minut 
przy obciążeniu 50%, o mocy przynajmniej 700 VA, w technologii 
„interactive”, umożliwiającej przynajmniej automatyczne zamknięcie 
systemu w razie zaniku zasilania, objęty min. 2 letnią gwarancją.  
 

16. 

Monitor 

Typ ekranu : Panoramiczny ekran z matrycą LED nie mniejszy niż 20" 
Jasność: Nie mniejszy niż 250 cd/m2 
Kontrast : Nie mniejszy niż 8 000 000:1 dynamiczny 
Kąty widzenia pion/poziom : 160/170 stopni 
Czas reakcji Matrycy: max 5ms 
Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080 
Pochylenie Monitora: tak 
Pobór mocy Wat: Nie większy niż 28 
Podświetlenie: System podświetlenia LED 
Powłoka powierzchni ekranu: Antyrefleksyjna 
Złącza: 15-stykowe D-Sub, złącze DVI-D, HDMI 
Gwarancja: 36 miesięcy 
Certyfikaty: TCO 03, Energy Star 
Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę . Możliwość 
zamocowania do obudowy dedykowanych głośników  

17. 
Głośniki 

Typ głośników - aktywne  
Znamionowa moc wyjściowa – min 2x5W 
Wzmacniacz dźwięku - zintegrowany  
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Sposób podłączenia – przewodowe 
Pasmo przenoszenia - 135 Hz – 20 kHz  
Wyjście słuchawkowe - 2 x, 40 mW ciągłej mocy średniej  
Inne: 
- mocowanie do przytwierdzenia do obudowy monitora; 
- zasilacz w zestawie. 

18.  

Wymagania 
dodatkowe 

• Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system 
operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu w firmie Microsoft + nośnik.  

Wbudowane porty:  
- Min. 1 x VGA,  
- Min. 1 x HDMI;  
- Min 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na 

zewnątrz komputera:  min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu,  
- port sieciowy RJ-45,  
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu 

port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. 
• Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 

komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

• Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika), PXE 2.1;  

• Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; 
wyposażona w :  
- Min. 1 złączem PCI Express x16;  
- Min. 3 złączami PCI Express x1;  
- Obsługa kart wyłacznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o 

profilu niskim,  
- Min. 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM,  
- min. 4  złącza SATA 2.0;  

• Klawiatura USB w układzie polski programisty  
• Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)  
• Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do odtwarzania 

płyt 
 

 
System operacyjny, preinstalowany: Windows 7 PL Professional 64 Bit OEM (wymagany 
dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym WIW Gdańsk). W przypadku 
oferowania przez producenta innego systemu operacyjnego, system Windows 7 Professional 
PL musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie 
Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia 
wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i  oprogramowania. 
Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny systemu operacyjnego z 
nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera 

 
CPV  30213000-5  komputery osobiste 
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Część III 
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr III są urządzenia wielofunkcyjne laserowe: 

Lp. Artykuł Ilość 

1 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe  40 

 
1.   Minimalna specyfikacja urządzenia  wielofunkcyjnego  
Specyfikacja - urządzenia wielofunkcyjnego o minimalnych parametrach technicznych 
podano w tabeli nr 3: 

Tabela nr 3 

Drukowanie 
Szybkość drukowania w A4 22 str./min w kolorze, 24 str./min w mono 
Czas pierwszego wydruku  Max 10 sekund 
Rozdzielczość  Min.1200 x 600 dpi 
Czcionki druku  Min. 87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript 
Języki druku  Min.:PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-PPR, Epxon-

FX 
Kod kreskowy  Min.:12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach 
Zespół drukowania  Dupleks mechaniczny 
Skanowanie 
Rozdzielczość skanowania  Min.1200 x 1200 dpi 
Szybkość skanowania  Do 20 str./min kolor, do 30 str./min w czerni 
Głębia kolorów  Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit 
Podawanie dokumentów  Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 

arkuszy, skaner płaski 
Format  M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, 
Książka adresowa  LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych 
Skanowanie do  FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB 
Kopiowanie 
Czas wykonania pierwszej kopii  Do  15 sekund 
Szybkość kopiowania  Min.: 22 str./min kolor, 24 str./min w czerni 
Rozdzielczość kopiowania  min.: 600 x 600dpi 
Zmniejszanie/powiększanie  Co najmniej Zoom 25-400% 
Maksymalna liczba kopii 99 
Interfejs i oprogramowanie 
Złącza  Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX 
Kompatybilność z systemami 
operacyjnymi  

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 10.3.9 - 10.7 

Dodatkowe oprogramowanie  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 
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USB i/lub LPT) 
- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących 
poszczególne wydruki; 
- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i 
godzinę przeprowadzenia danego 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. 
- w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać 
blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością 
automatycznej konwersji tych plików na postać czarno-białą 
która byłaby wykonywana na drukarce; 

Podawanie papieru 
Pojemność papieru  Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;  

Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; 
Podajnik skanera:  50 arkuszy 80 g/m2; 
Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o 
pojemności 530 arkuszy 80g/m2 

Format papieru  Podajnik 1: A4, A5, B5, A6  
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-
10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości 
Druk dwustronny: A4, B5, A5 

Gramatura papieru  Podajnik 1: 64 – 176 g/m2;  
Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2; 
Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2 
Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2 

   Odbiornik papieru  mim 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2. 
  Pozostałe parametry techniczne: 
   Pamięć (RAM)  Standardowa pamięć RAM: 256 MB, możliwość rozbudowy do 

768MB 
   Częstotliwość  procesora  Min. 530 MHz 
  Obciążenie Maksymalne obciążenie do 45 000 stron miesięcznie 
  Wymaganie dodatkowe: 

   Gwarancja 
3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu 
instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. 

   Wymagane dokumenty: 

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem.  
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.                           
Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu - 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

   Materiały eksploatacyjne: Wymagana rozdzielność bębna i tonera.  
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CPV 30232110-8 Drukarki laserowe  
Część IV 
Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr IV jest dostawa serwerów: 

Lp. Artykuł Ilość 

1 Serwer nr 1 1 

2 Serwer nr 2 1 

Serwer nr 1 
Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów o parametrach technicznych nie gorszych 
niż podanych w tabeli nr 4 poniżej: 

           Tabela nr 4 
Komponent Minimalne wymagania 

Obudowa 

Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 
3.5" Hot Plug 
wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie 
rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski 
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

Płyta główna 
 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach  
wieloprocesorowych. 

Procesor 

Dwa procesory  dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiające osiągnięcie wyniku 
min. 417 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org dla dwóch procesorów 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
wieloprocesorowych 

Pamięć RAM 

16 GB pamięci RAM LV RDIMM 
o  przepustowości minimum 10,5 GB/s, 
Płyta powinna obsługiwać do min. 192GB, na płycie głównej powinno 
znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, 
Lockstep 

Sloty PCI 
Express 

Min. jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o prędkości x8 generacji 3 
dla kart pełnej wysokości 

Karta 
graficzna 

Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 
1280x1024 

Wbudowane 
porty 

Min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu 
obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 

Interfejsy 
sieciowe 

Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet 

Wewnętrzny 
moduł SD 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami 
SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy 
redundantnymi kartami SD. 

Kontroler 
dysków 

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci 
cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

Dyski twarde Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. 
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Zainstalowane 8 dysków twardych: 
o pojemności min. 600GB SAS 15k RPM 
skonfigurowane fabrycznie w RAID 5 

Napęd 
optyczny 

Wbudowany napęd DVD+/-RW 

System 
diagnostyczny 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie 
informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS ’u, zasilaniu oraz 
temperaturze. 

Zasilacze Dwa redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy 
Wentylatory Minimum 4 redundantne wentylatory 

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia 
obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

System 
operacyjny Brak systemu operacyjnego 

Karta 
zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 
posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 
obrotowej   wentylatorów, konfiguracji serwera) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 
użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, 
VLAN tagging, Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 
przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 
serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 
zmianie konfiguracji sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

Gwarancja 

5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 
czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 
możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 
W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 
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posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 
2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows 2012. 

Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
  

 
Serwer nr 2 
Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów o parametrach technicznych nie gorszych 
niż podanych w tabeli nr 5 poniżej: 

            Tabela nr 5 
Komponent Minimalne wymagania 

Obudowa 

Tower z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug oraz 
konwersji to wersji rack 
Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący 
dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. 

Płyta główna 
  
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów  

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
wieloprocesorowych 

Procesor 

Dwa procesory   dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiające osiągnięcie wyniku 
min. 198 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach  
wieloprocesorowych. 

Pamięć RAM 

32 GB pamięci RAM LV RDIMM 
o  przepustowości minimum 10,5 GB/s 
płyta powinna obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno 
znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci 
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory 
Mirror, SBEC, Lockstep 

Sloty PCI 
Express 

Minimum 6 złącz PCI Express, w tym: 
- minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x4  
- minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x1 
- minimum 2 złącza generacji 3, x16 
- minimum 2 złącza generacji 3, x8 o prędkości x4 
W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko 
długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej 
długości i wysokości. 

Karta graficzna 
Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 
1280x1024 

Wbudowane 
porty 

min. 9 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim 
panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 

Interfejsy 
sieciowe 

Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet 

Wewnętrzny 
moduł SD 

Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi 
kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru 
pomiędzy redundantnymi kartami SD. 
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Kontroler 
dysków 

Dodatkowy sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB 
nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 
5, 6, 10, 50, 60 

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i 
SSD. 
Zainstalowane 8 dysków  twardych 
o pojemności min. 600GB SAS 15k RPM 
skonfigurowane fabrycznie w RAID 6 

Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD+/-RW 
Mysz Bez myszy 
Klawiatura Bez klawiatury 

System 
diagnostyczny 

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający 
wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS ‘u, 
zasilaniu oraz temperaturze. 

Zasilacze Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy 
Wentylatory Minimum 2 redundantne wentylatory wewnątrz obudowy 

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia 
obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

System 
operacyjny Brak systemu operacyjnego 

Karta 
zarządzająca 

Mozliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu 
operacyjnego karty zarządzającej posiadającej dedykowany port RJ-45 
Gigabit Ethernet umożliwiającej: 
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 
prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 
użytkownika 
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
- wsparcie dla IPv6 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; 
IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru 
prądu przez serwer 
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 
serwer 
- integracja z Active Directory 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
- wsparcie dla dynamic DNS 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 
zmianie konfiguracji sprzętowej 
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

Gwarancja 

5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 
czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 
możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 
W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
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Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie 
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-
14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog 
i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 
2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server 2012. 

Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
  

 
CPV 48820000-2 serwery 
 
2. Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2012 r.  
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców. W 

przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom 
Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie poduszcza do składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 
systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 
Rozdział 2 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dotyczące: 

   
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 

Rozdział 3 
Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę    warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:  
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1)  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 2 do oferty) - musi być złożone w formie 
oryginału podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania 
i składania w jego imieniu oświadczenia woli. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy należy złożyć wraz z ofertą: 

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do oferty), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, iż nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

3. 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 nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

     Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale 3 pkt 2 SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia techniczne odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą  - 
Opis urządzeń technicznych podając: nazwę i symbol urządzenia i minimalne 
parametry techniczne, 

5. Forma składanych dokumentów: 
1) Dokumenty, wymienione w  Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

6. Wykonawcy występujący wspólnie. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 
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Rozdział 4 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z      

zachowaniem formy pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3). 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu oraz pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez 
Wykonawcę ostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 
pkt. 4 oświadczy, iż w/w nie otrzymał. 

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:  

    a) w sprawach merytorycznych: Mariusz Zawadzki 
    b) w sprawach proceduralnych:  Janusz Kłopotowski, Agnieszka Łukiewska -   

Stojek. Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku 
faksem na numer 48 (58) 302 39 62. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona jest 
specyfikacja. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeśli w 
wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców oraz informację tę zamieści na stronie 
internetowej. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
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Rozdział 5 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział 6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną część lub na części zamówienia. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Opis sposobu przygotowania ofert:  
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby 

oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia- Rozdział 15 SIWZ -(Załącznik nr 1) 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w  
Rozdziale 3 SIWZ. 

3)  Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę  
      upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  
     pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego    

zakresu.  
5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 

podpisem Wykonawcy. 
6) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 

oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii W Gdańsku 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. Na kopercie 
należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na dostawę 
komputerów, serwerów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. część/części ………, sprawa nr 
WIW/a/z.272.19.2012”. Nie otwierać przed dniem 03.12.2012 r. do godz. 10:10” 

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 
niezabezpieczonej w powyższy sposób. 

8) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak 
złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty 
przetargowej- …………………….”.  

9)  Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 
1) Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50. 

2) Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2012 r. o godz. 10:00 

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 03.12.2012 r. o godz. 10:10 w siedzibie Wojewódzkiego 
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Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 
412. 

2)  Otwarcie ofert jest jawne. 
 

Rozdział 8 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto, 
zawierającej cenę netto i należny podatek VAT (stawka 23%) za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Oferowana cena jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia. 

4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w 
sposób określony w art. 87 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 
kryteriów (dla każdej części osobno): 

1) kryterium:  

Cena - 100%  

Cena oferty jest ceną brutto.  

2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium cena: 

PK= [CN / CR x 100%  ] x 100 

PK - ilość punktów dla kryterium  

CN   - najniższa oferowana cena,  

CR   - cena oferty rozpatrywanej 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta (dla każdej części osobno), która uzyska 
największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną brutto w danej części. 
 

Rozdział 10 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 14 SIWZ („Wzór umowy”).  
4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o 
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zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

5. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 
wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

za wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) wyłącznie Partner wiodący tzw. lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania 
zobowiązań związanych z realizacją kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na 
rzecz każdego z partnerów. 

Rozdział 11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 12 

 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej  określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp. 
 
  

Rozdział 13 

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1. Zmiany w oferowanym asortymencie: 

a) Poprawienie parametrów granicznych i jakościowych w stosunku do złożonej oferty, 
jeśli są one korzystne dla Zamawiającego, za zgodą Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, jeżeli 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność ich wprowadzenia wynikła z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za 
obustronną zgodą. 
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Rozdział 14 

WZÓR UMOWY  
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UMOWA Nr WIW/a/z.273…./2012 
 
zawarta w dniu ………………………….. r. w Gdańsku pomiędzy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
 reprezentowanym przez: 
1.dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
firmą:……………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

 1. …………………………………………….. 

zwaną dalej  „WYKONAWCĄ”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, sprawa nr:  WIW/a/z.272.19.2012 strony postanawiają: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE 

 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy 

przedmiotu Umowy szczegółowo opisanego w Rozdziale 1 SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1) w 
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi 
integralną część niniejszej Umowy. 

2. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1, 
Wykonawca otrzyma kwotę: netto …………………... złotych - brutto ………………. 
złotych (słownie: ……………….. zł ………. /100), w tym 23 % podatku VAT: 
…………………  złotych. 
 

 
§ 2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJA UMOWY 
 

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do 27.12.2012 r. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy 

do miejsca siedziby zamawiającego w Gdańsku, ul. Na Stoku 50 , III piętro.  
3. Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia nastąpi w postaci pisemnego protokołu 

odbioru, sporządzonego przez Wykonawcę, zawierającego co najmniej następujące dane: 
datę i miejsce sporządzenia protokołu, opis przedmiotu Umowy, datę dokonania odbioru. 
Opis przedmiotu powinien zawierać zestawienie ilościowe i numery fabryczne 
dostarczonych urządzeń. 

4. W razie odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, sporządza się 
protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. 
W przypadku gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność ta zostanie 
zaznaczona w treści protokołu 

5. ZAMAWIAJĄCY, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony WYKONAWCY z 
tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli: 
1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 
2) którekolwiek z urządzeń nie będzie oryginalnie zapakowane, fabrycznie nowe, bez 

gwarancji i instrukcji obsługi oraz oznaczone zgodnie z obowiązującymi producenta 
sprzętu lub WYKONAWCA przepisami. 
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6. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez 
Strony, nie zawierający zastrzeżeń 

7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje WYKONAWCA 
 

§ 3 
WARUNKI PŁATNO ŚCI 

 
1. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie prawidłowo wystawiona 

faktura VAT oraz dokumenty jakości dostarczonego produktu, gwarancje, instrukcje 
obsługi. 

2. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym 
faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Faktury będą wystawiane i dostarczane do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 80-
958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09. 

4. Koszt obsługi bankowej powstałe poza bankiem ZAMAWIAJĄCEGO pokrywa 
WYKONAWCA. 

§ 4 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Dostawy oraz odbiory przedmiotu umowy winny być realizowane w godzinach 8:00 do 

14:00 w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. Do dostarczonych artykułów należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, oraz 

gwarancje. 
3. W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu Umowy, zgłoszonych na piśmie 

przez Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający 
ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad lub usterek. W takim 
wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad 
lub usterek. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie 
zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane w 
terminie. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Dokumenty potwierdzające 
posiadanie certyfikatu należy załączyć do oferty. 

4. Firma serwisująca musi posiadać oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym 

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń z tytułu 
rękojmi lub gwarancji jakości. 

§ 5 
KARY UMOWNE 

 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto zamówienia. 

b) za nieterminową wymianę wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny brutto 
wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na 
jego wymianę. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w 
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trybie natychmiastowym oraz żądania z tego tytułu kary umownej w wysokości 20% 
łącznej ceny brutto zamówienia, po wcześniejszym uprzedzeniu WYKONAWCY w 
przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, a w szczególności: 

• odmowę wymiany wadliwego towaru na wolny od wad/ zgodny z opisem w SIWZ, 
• nie zapewnienie zaoferowanej jakości towaru, 
• braku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 
4. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie WYKONAWCA może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy. 
 

§6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
• WYKONAWCA popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
• WYKONAWCA realizuje zamówienie niezgodny z warunkami umowy, 
2. Oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być 

złożone na piśmie. 
3. Nadto w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCY przysługuje jedynie prawo 
żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy. 

4.  
§ 7 

 GWARANCJA 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji : 
     …………………………………………………………………………………………… 
     licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-

odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie zawierającym zastrzeżeń. 
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu 

przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 2 dni licząc od dnia 
zgłoszenia. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza siedzibą 
Zamawiającego, przy czym pod rygorem nieważności zgoda musi zostać wyrażona w 
formie pisemnej. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem przedmiotu 
reklamacji ponosi Wykonawca. 

3. Zgłoszenie awarii lub usterki może nastąpić w formie rozmowy telefonicznej, faksu lub e-
mail, przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy w dniu roboczym następującym po 
dniu, w którym dokonano zgłoszenia. 

5. Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w przypadku, gdy okres naprawy lub 
niesprawności sprzętu przekroczy 2 dni od dnia zgłoszenia awarii lub usterki. 

6. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność 2 - krotnej naprawy tego 
samego urządzenia lub innego elementu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do wymiany tego 2 - krotnie uszkodzonego urządzenia lub innego elementu 
przedmiotu Umowy na nowy. W przypadku uszkodzonego komputera Wykonawca 
bezwarunkowo przeniesie z komputera licencje OEM na komputer dostarczony. 
Wykonawca przeniesie także uprawnienia gwarancyjne urządzenie nowe z chwilą jego 
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dostarczenia. 
7. W przypadku gdy do urządzenia lub innej części przedmiotu Umowy zostanie dołączona 

karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone 
niniejszą Umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla 
Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy 
do Zamawiającego. 

8.  W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego dysku twardego tj. jego naprawy 
gwarancyjnej, dysk twardy podlegający wymianie pozostaje własnością Zamawiającego. 
(Uszkodzony dysk bezwarunkowo pozostaje u Zamawiającego) 

9. W sprawach naprawy lub gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie z punktem 
serwisowym Wykonawcy, a zgłoszenia wysłane na numery telefoniczne lub adres e-mail 
podane w ust.12  będą skuteczne. 

10. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszeń tytułu 
rękojmi lub gwarancji. 

11. Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego. 
 

Dane kontaktowe 
 

W sprawach serwisowo kontaktowych strony ustalają następujące dane kontaktowe 

Imię i Nazwisko Telefon/Faks e-mail 

Ze strony Zamawiającego 

   

   

   

Ze strony Wykonawcy 

   

   

   

 
 

§8 
ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 

 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła 
wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po 
podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia 
takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, 
strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej, bardzo ciężkie warunki 
pogodowe klimatyczne uniemożliwiające realizację dostawy. W sytuacji „Siły wyższej” 
strony niezwłocznie poinformują się o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą 
możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy. 
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§9 
SPORY 

 
1. Wszelkie spory między Stronami mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy 

powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji miedzy Stronami. 
2. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA nie są 

w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, wówczas każda ze stron może poddać spór 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji zamówienia, 
2) warunków płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia 
4) w przypadku niemożności dostarczenia zaproponowanego sprzętu dostawy  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach: 
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, 

wojna, atak terrorystyczny, 
2) gdy zaistniały istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu 

umowy, 
3) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
4)  gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem 
konieczności wprowadzenia tych zmian. 
 

§11 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wierzytelności przysługujące WYKONAWCY w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Strony pozostają związane ofertą z dnia……………….. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
Załączniki: 
1. Formularz oferty (kserokopia) 

 
ZAMAWIAJACY                                                                                 WYKONAWCA 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Rozdział 15 

WZÓR OFERTY  
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Załącznik nr 1 

 
 

OOFFEERRTTAA  

nnaa::    

„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części” 

Część I-  Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz  pakietów biurowych MS 

Office. 

 

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

nazwa firmy 

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

adres 

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

Regon 

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

telefon, faks, e- mail 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

Łącznie cena oferty: 

brutto:......................................PLN 

słownie........................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT: ………..PLN 

słownie :………………………………………………………...……………………………… 

w tym: 

Lp. Artykuł Ilo ść Cena jednostkowa 
(brutto) 

Wartość 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Stacjonarny zestaw komputerowy  20   

2. Pakiet biurowy MS Office 2010 
H&B 

21   

suma  

 

 
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  min. 60 miesięcy. 
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5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.12.2012 r. 
6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
7. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 30 dni. 
8.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

  zamówienia*:.............................................................................................................................. 

10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

.........................................     ................................................................................. 
      miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 1 
 

 
OOFFEERRTTAA  

nnaa::    

„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części” 

Część II-  Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych 

 

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

nazwa firmy 

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

adres 

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

Regon 

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

telefon, faks, e- mail 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

Łącznie cena oferty: 

brutto:......................................PLN 

słownie........................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT: ………..PLN 

słownie :………………………………………………………...……………………………… 

w tym: 

Lp. Artykuł Ilo ść Cena jednostkowa 
(brutto) 

Wartość 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Stacjonarny zestaw komputerowy  

 

20   

suma  

 

 
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  min. 60 miesięcy. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.12.2012 r. 
6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury. 



Sprawa nr: WIW/a/z.272.19.2012 

35 
 

7. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni. 

8.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

  zamówienia*:.............................................................................................................................. 

10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

.........................................     ................................................................................. 
      miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 1 
OOFFEERRTTAA 

nnaa::    

„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części” 

Część III - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 

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

nazwa firmy 

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

adres 

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

Regon 

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

telefon, faks, e- mail 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

Łącznie cena oferty  

brutto:......................................PLN 

słownie........................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT: ………..PLN 

słownie :………………………………………………………...……………………………… 

w tym: 

Lp. Artykuł Ilo ść Cena jednostkowa 
(brutto) 

Wartość 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe  

 

40   

suma  

 

 
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  min. 36 miesięcy. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.12.2012 r. 
6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
7. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 30 dni. 
8.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
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wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*:.............................................................................................................................. 

10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

.........................................     ................................................................................. 
      miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 1 
 

OOFFEERRTTAA  

nnaa::    

„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części” 

Część IV- Dostawa serwerów 

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

nazwa firmy 

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

adres 

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

Regon 

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

telefon, faks, e- mail 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

Łącznie cena oferty  

brutto:......................................PLN 

słownie........................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT: ………..PLN 

słownie :………………………………………………………...……………………………… 

w tym: 

Lp. Artykuł Ilo ść Cena jednostkowa 
(brutto) 

Wartość 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

1. Serwer nr 1  1   

2. Serwer nr 2 1   

suma  

 

 
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę 

do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  min. 60 miesięcy. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.12.2012 r. 
6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
7. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 30 dni. 
8.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia  i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*:.............................................................................................................................. 

10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

.........................................     ................................................................................. 
      miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 
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Rozdział 16 

WZORY ZAŁ ĄCZNIKÓW DO OFERTY  
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         Załącznik nr 2 do oferty 

 
            
      

       
 
 
 
            
             

 
 

  
Oświadczenie wykonawcy 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam 

warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................                                                                      .............................................................. 
      miejscowość i data                                                                               podpis  osoby/osób uprawnionej  
                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy 

 
 

 
 
 
pieczęć wykonawcy 
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         Załącznik nr 3 do oferty 
 
 
 
            
             

 
 

 
 

  
Oświadczenie wykonawcy 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie 

podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w 

art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

 
 
  
 
 
 
 
.......................................                                                                 .......................................................................... 
   miejscowość i data       podpis  osoby/osób uprawnionej  
                                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 


