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Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.   Przedmiot zamówienia – DDoossttaawwaa  sspprrzzęęttuu  kkoommppuutteerroowweeggoo,,  uurrzząąddzzeeńń  

wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh  oorraazz  sseerrwweerróóww  wwrraazz  zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm,,  szczegółowe zestawienie 

oraz opis wymagań technicznych sprzętu   zawarte  zostało w specyfikacji technicznej tj.  

Rozdział 14 niniejszej SIWZ  

CZĘŚĆ I        Sprzęt komputerowy  

CZĘŚĆ II      Urządzenia wielofunkcyjne 

CZĘŚĆ III     Serwery  

Określenie przedmiotu zamówienia i miejsca dostawy: 

CZĘŚĆ I    Sprzęt komputerowy – dostawa zestawów komputerowych, monitorów, 

notebooków, tabletów, niszczarki do dokumentów, głośników multimedialnych                      

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Gdańsku  ul. Na Stoku 50  

 

CZĘŚĆ II Urządzenia wielofunkcyjne – dostawa wraz z instalacją oraz wdrożeniem 

oprogramowania wraz z 3 szkoleniami dla wszystkich pracowników i szkoleniem                           

dla administratorów systemu w terminie 4 dni od daty dostawy 

Miejsce dostawy oraz szkoleń: 

1 szt. - Zakład Higieny Weterynaryjnej na ul. Kartuskiej 249 

1 szt. - Zakład Higieny Weterynaryjnej na ul. Kaprów 10 

1 szt. - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  ul. Na Stoku 50 

 

CZĘŚĆ III    Serwery – dostawa wraz z instalacją systemu operacyjnego Windows 

Server 2008 R2 

Miejsce dostawy: 

1 szt. - Zakład Higieny Weterynaryjnej na ul. Kartuskiej 249 

1 szt. - Zakład Higieny Weterynaryjnej na ul. Kaprów 10 

1 szt. - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  ul. Na Stoku 50 

 

2.   Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

   30236000-2  Różny sprzęt komputerowy 

30230000-0  Sprzęt związany z komputerami 

48821000-9  Serwery sieciowe 

3.    Termin realizacji zamówienia:  do 28 grudnia 2011 r. 

4.  Zamawiający dopuszcza wykonywanie 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.  

5.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp. 

6.    Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

7.  Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 

8.   Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 

systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej 

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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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: 

 

1.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat,              a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zrealizował co najmniej:   

Dla części I: co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie sprzętu 

komputerowego na łączną kwotę co najmniej 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści 

tysięcy złotych) dla każdego z nich. 

Dla części II: co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie urządzeń 

wielofunkcyjnych na łączną kwotę co najmniej 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt 

tysięcy złotych) dla każdego z nich. 

Dla części III: co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie serwerów 

sieciowych  na łączną kwotę co najmniej 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych) dla każdego z nich. 

 

1.2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

1)   Dla części I: posiadania środków obrotowych lub zdolności kredytowej w zakresie 

kredytu obrotowego o wysokości co najmniej 100 000 zł 

2) Dla części II: posiadania środków obrotowych lub zdolności kredytowej w zakresie 

kredytu obrotowego o wysokości co najmniej 40 000 zł 

 

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:  

1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy; (wzór załącznik nr 1); 

2)   informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę: 

Dla części I:  co najmniej 100 000 zł 



 

5 

Dla części II co najmniej 40 000 zł 

       wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (wzór 

załącznik nr 3) 

 

2.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy należy złożyć wraz z ofertą: 

1)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu  

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; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                         

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                              

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

6)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

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 ust. 2 pkt 1-6. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić 

inny dokument, który w wystarczający i bezsporny sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez zamawiającego warunku. 
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3.  dowód złożenia wadium w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność              

z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.  W przypadku załączenia dokumentu w 

formie oryginału, który należy zwrócić wykonawcy może on być złożony w odrębnej niż 

oferta kopercie.  

 

4. 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).  

 

5.  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. 

 

6.    Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 

1)  W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, z tym, ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób. 

2)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 

SIWZ: 

a)  pkt. 2,6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                       

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

-  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

b)  pkt. 5  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym                w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

3)  Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt. 2,5,6, powinny być wystawione 

http://bap-student.lex.pl/serwis/du/2004/0177.htm
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,                      

o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 2 pkt. 3,4 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4)  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 

2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego 

dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 3. 

 

 

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 (z zastrzeżeniem ust. 3). 

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  

4.  Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

5.  Do kontaktowania się z wykonawcami pod nr tel. 58 302-32-52 upoważnieni są:  

a) w sprawach merytorycznych Mariusz Zawadzki, Justyna Michallek  

b)  w sprawach proceduralnych Janusz Kłopotowski, Dominika Osmólska 

6. Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku. 

7.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 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 specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

Jeżeli 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, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informację tę zamieści na stronie 

internetowej. 
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8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

 

Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 

1.  Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium               

w wysokości: 

Dla części I    : sprzęt komputerowy -  4 000 zł (słownie: cztery tysięcy złotych).  

Dla części II  : urządzenia wielofunkcyjne - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

Dla części III : serwery – nie stosuje się  

2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a)     pieniądzu, 

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku: 

        NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem 

otwarcia ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony                                        

WIW-agz.272.25.2011.”. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku 

zamawiającego. 

4.  Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy 

złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty 

gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w kasie. 

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był                      

w sposób trwały spięty z ofertą. 

5.  Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę 

wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7. 

6.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1)   odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2)   nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3)   zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7.  Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie. 

8.  Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania 

określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 3). 

 

Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 
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1.   Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

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 „Wzór oferty”, 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione                

w  Rozdz. 3 SIWZ  

3) Oferta i każdy z załączników powinny być trwale złączone oraz strony powinny  być 

ponumerowane oraz 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)   W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, 

należy dołączyć do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności 

gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. 

6)  Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane         

podpisem wykonawcy. 

7)  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 DDoossttaawwaa  sspprrzzęęttuu  kkoommppuutteerroowweeggoo,,  uurrzząąddzzeeńń  

wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh  oorraazz  sseerrwweerróóww  wwrraazz  zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm sprawa nr WIW-

agz.272.25.2011”.Nie otwierać przed dniem 21.11.2011r. 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 

niezabezpieczonej w powyższy sposób. 

4.  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- sprawa nr WIW-agz.272.25.2011”.  

5.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu      

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż      

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie 

może  zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

7.    Wykonawca ponosi 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 21.11.2011 r. o godz. 10:00. 

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

2. Otwarcie ofert 
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1) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.11.2011 r. o godz. 10:10 w siedzibie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali 

konferencyjnej,  

2)  Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Cena podana w ofercie zawiera: 

- wszelkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu sporządzenia oferty jak również z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalacji zamówionych 

urządzeń, wdrożenia oprogramowania oraz w przypadku dostawy urządzeń 

wielofunkcyjnych przeszkolenia personelu zamawiającego w terminie podanym przez 

zamawiającego nie później niż do 28.12.2011r. 

2. Cena musi być ceną końcową stanowiącą podstawę do obliczenia zapłaty przez 

Zamawiającego i zawierać podatek od towarów i usług (stawka podatku VAT  

określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 

z 2004r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz wszelkie rabaty.  Cena ta musi być podana w 

złotych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3.    Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.   Wysokość wynagrodzenia brutto oferty obliczona będzie jako iloczyn dostarczonych 

towarów oraz jednostkowej ceny netto wskazanej w ofercie przetargowej. 

5. W sytuacji, gdy w postępowaniu złoży ofertę Wykonawca zagraniczny, który na 

podstawie odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na 

terenie Polski, oferta sporządzona przez takiego wykonawcę zawiera cenę z zerową 

stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług 

od podmiotów zagranicznych, spoczywa na Zamawiającym. Gdy zamawiający dokona 

wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji 

zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów 

podatkowych, zostanie na niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku 

VAT. Podatek ten, mimo, iż nie będzie składał się na cenę oferty, tworzyć będzie wraz z 

nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Podobna sytuacja 

zaistnieje w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą spoza Unii Europejskiej. Z 

uwagi na powyższe, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny, 

Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 

zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli taki obowiązek wystąpi), 

które obciążać będą zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający 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 następującego 

kryterium: 

Cena - 100%  

Cena oferty jest łączną ceną brutto.  

2.  Sposób oceny ofert: 
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PK  = [CN / CR ] x 100 

PK  - ilość punktów dla kryterium  

CN   - najniższa oferowana cena,  

CR   - cena oferty rozpatrywanej 

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą łączną ceną brutto, tzn. uzyska 

największą liczbę punktów. 

3. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają identyczną ilość punktów Zamawiający wezwie 

tych Wykonawców do  złożenia ofert dodatkowych. 

 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający 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: 

1) kryterium 1:  

Cena - 100%  

Cena oferty jest ceną brutto.  

2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium 1: 

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 z najniższą ceną brutto. 

 

Rozdział 10 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                   

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  

siedzibę albo miejsce 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;  

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                           

i prawne; 

1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,                      

o których w pkt. 1 ust 1, na stronie internetowej oraz w miejscu ogólnie dostępnym w 

swojej siedzibie.   

3.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

4.   Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 15 SIWZ („wzór umowy”) 
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5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy                         

o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych Wykonawców. 

6.  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. 179-198 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)   poprawienia 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. 

 

 

Rozdział 14 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 
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CZĘŚĆ  I  SPRZĘT   KOMPUTEROWY  

 

Zestaw komputerowy – 20 sztuk 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

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

producenta 

2.  Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 

(wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 

3830 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 24/10/2011) 

3.  Pamięć 

operacyjna 

RAM 

Nie mniej niż 4 GB
 
(2x2048MB)  Dwukanałowa DDR3 SDRAM przy 1333 MHz 

z możliwością rozbudowy do 16 GB 

4.  Parametry 

pamięci 

masowej 

Min. 350 GB SATA, 7200 obr./min. 

5.  Wydajność 

grafiki 

Zintegrowana z płytą główną lub PCI-E 

Grafika powinna umożliwiać pracę z trzema monitorami ze wsparciem dla 

DirectX 11 i OpenGL 3.2, max rozdzielczość 2560x1600 

6.  Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty 

słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, 

wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 

7.  Obudowa  Obudowa typu mini-tower z obsługą kart PCI Express, fabrycznie 

przystosowana do pracy w układzie pionowym,  wyposażona w min. 2 

kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5” wewnętrzne. 

 Zasilacz o mocy max 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 

zmiennego i efektywności min. 90%,  

 W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być 

wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i 

diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w 

szczególności musi sygnalizować: 

 Przebieg procesu POST 

 Awarię BIOS-u 

 Awarię procesora  

 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, 

kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB 

8.  Bezpieczeństwo 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.  

9.  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,  



 

14 

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 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 tylnich portów. 

10.  Certyfikaty i 

standardy 

 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  
        Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym 

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

11.  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 26 dB 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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14. Wsparcie 

techniczne 

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 

15. Gwarancja 3 lata NBD, serwis na miejscu u klienta. Działania firmy serwisującej nie mogą 

wpływać niekorzystnie na warunki gwarancji. Czas reakcji serwisu - do końca 

następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia drogą e-mail na podany w 

umowie adres przeznaczony do składania reklamacji. 

 

16. UPS Zasilacz awaryjny, zapewniający autonomię zasilania przez min. 10 minut przy 

obciążeniu 50%, o mocy przynajmniej 700 VA, w technologii „interactive”, 

umożliwiającej przynajmniej automatyczne zamknięcie systemu w razie zaniku 

zasilania, objęty gwarancją jak dla komputera. 

17. Monitor typ 1 1 sztuka do każdego zestawu komputerowego 

18. Wymagania 

dodatkowe 

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service 

Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 

Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie 

się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 

2. Zainstalowany Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL BOX 1-

user + nośnik lub oprogramowanie równoważne – przez równoważność 

rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje oprogramowanie wymagane w 

SIWZ 

3. Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort v1.1a; 10 

portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu 

obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na 

przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na 

zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart 

PCIe o co najmniej drugi port RS-232 lub 2 szt złączy USB 3.0 

umiejscowione z tyłu obudowy lub kartę WiFi a/b/g/n 

4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 

wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; 

WiFi a/b/g/n 

5. Płyta główna wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno 

elektrycznie jak PCIe x4; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci 

RAM, min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0 

6. Klawiatura USB w układzie polski programisty -  trwale oznaczona logo 

producenta 

7. Mysz laserowa USB z rolką (scroll) min 1000dpi -  trwale oznaczona logo 

producenta 

8. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i 

odtwarzania płyt 

9. Dołączony nośnik ze sterownikami 

 

Monitor typ 1– 5 sztuk 

 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

1.  Typ ekranu Panoramiczny ekran z matrycą LED nie mniejszy niż 20” 
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2.  Rozmiar plamki Nie mniejszy niż 0,248 mm 

3.  Jasność Nie mniejszy niż 250 cd/m2 

4.  Kontrast Nie mniejszy niż 8 000 000:1 dynamiczny 

5.  Kąty widzenia 

(pion/poziom) 
160/170 stopni 

6.  Czas reakcji matrycy max 5ms 

7.  Rozdzielczość 

maksymalna 
1920 x 1080 

8.  Pochylenie monitora tak 

9.  Pobór mocy [W] Nie większy niż 28 

10.  Podświetlenie System podświetlenia LED 

11.  Powłoka powierzchni 

ekranu 
Antyrefleksyjna 

12.  Złącze  15-stykowe D-Sub, złącze DVI-D, HDMI 

13.  Gwarancja Gwarancja 36 miesięcy  

14.  Certyfikaty TCO 03, Energy Star 

15.  Inne Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową  VESA  

Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników 

 

 

Komputerowy głośnik multimedialny –2 sztuki 

Lp. Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

16.  Typ głośników aktywne 

17.  Znamionowa moc 

wyjściowa 
2 x 5W 

18.  Wzmacniacz 

dźwięku 
zintegrowany 

19.  Sposób podłączenia  przewodowe 

20.  Pasmo 

przenoszenia 
135 Hz – 20 kHz 

21.  Wyjście 

słuchawkowe 

2 x, 40 mW ciągłej mocy średniej 

22.  Inne - mocowanie do przytwierdzenia do obudowy monitora typ 1 

- zasilacz w zestawie  

 

 

Pendrive – 20 szt. 

 

Lp Nazwa Parametru Wymagana wielkość parametru 

1 Pamięć flash Pen 

Drive 

Minimum 32 Gb 

2 Interfejs USB 2.0 

3 Szybkość odczytu Minimum 31 mb/s 

4 Szybkość zapisu Minimum 15 mb/s 

6 Obsługiwane 

systemy operacyjne 

Windows XP x64, Windows XP Windows Vista, Windows 7 x64 

7 Gwarancja Dożywotnia 
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Notebook– 8 sztuk 

Minimalne parametry techniczne 

1. Ekran: 

Nie mniej niż 15,6’ matowy lub z powłoką antyrefleksyjną, o rozdzielczości 1366 x 768 

2. Procesor:  

Procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych ze 

sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji, wynik w teście PassMark – CPU Mark 

min. 2700 pkt. (musi figurować na stronie http://www.cpubenchmark.net) 

3. Pamięć operacyjna: 

Nie mniej niż 4GB DDR3 1066MHz (1x4096MB) z możliwością rozszerzenia do 8GB 

4. Dysk twardy: 

Minimum 500 GB SATA, 5400 rpm 

5. Karta graficzna: 

Karta zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 512MB, ze 

sprzętowym wsparciem dla DirectX11, SM 5.0, OpenGL 4.1 lub w postaci osobnego 

modułu o podobnych parametrach 

6. Karta dźwiękowa: 

Karta zgodna ze standardem HD; wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon 

7. Karta sieciowa: 

10/100/1000Mbit/s Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 b/g, 

zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z 

dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN z obudowy komputera. 

Obie sieci LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej 

technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania 

8. Bluetooth: wybudowany moduł Bluetooth wersji nie niżej niż 3.0 

9. Porty/złącza: 

Wbudowane przynajmniej: 1xVGA, 1xHDMI lub 1xDisplayPort, 4 szt. USB 2.0 lub 3.0 w 

tym 1 szt. z funkcjonalnością eSATA, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo, złącze 

mikrofonowe, wbudowany czytnik SmartCard, 1 złącze ExpressCard34mm, czytnik kart 

multimedialnych 6-in-1 

10. Klawiatura: 

Układ US-QWERTY, touchpad z możliwością przewijania w pionie i poziomie oraz z 

obsługą gestów 

11. Napęd optyczny: 

Nagrywarka DVD +/- RW wewnętrzna, w modułowej kieszeni. Dołączone oprogramowanie 

do nagrywania i odtwarzania 
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12. Bateria:  

Li-Ion; czas pracy na baterii min. 4 godziny. Bateria musi być wyposażona w system 

zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 80% pojemności w czasie 1h. Gwarancja 

baterii o takich samych warunkach jak cały notebook. 

13. System operacyjny: 

Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, np.  Microsoft Windows 7 Professional PL lub 

równoważny, zapewniający pełną integrację z domeną Windows 2008 oraz funkcjonalnością 

Active Directory udostępnioną w serwerze MS Windows 2008 R2, niewymagający 

aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem (np. 

typu Recovery) i sterownikami 

14. BIOS:  

 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne 

uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN 

 Możliwość obsługi BIOS-a za pomocą touchpada 

15. Dodatkowe oprogramowanie: 

 Zainstalowany Microsoft Office 2010 Home and Business Edition PL BOX 1-user + nośnik 

lub oprogramowanie równoważne – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność 

jaką oferuje oprogramowanie wymagane w SIWZ 

 Oprogramowanie zarządzająco - diagnostyczne dedykowane do urządzenia 

 Monitorowanie stanu komponentów: CPU, pamięć RAM, HDD, wersje BIOS 

 Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych i wolnego miejsca na dyskach 

twardych. 

16. Dodatkowe wymagania sprzętowe: 

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie 

płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego 

wsparcia wirtualizacji). 

17. Certyfikaty i standardy: 

 Deklaracja zgodności CE 

  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 

 Głośność jednostki centralnej wg ISO 7779 oraz ISO 9296 w pozycji operatora w trybie 

WORK dysku twardego – max. 27 dB 

 

18. Bezpieczeństwo: 

 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.  

 Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w 

dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

19. Mysz: laserowa, 3-przyciskowa z funkcją scroll, bezprzewodowa 
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20. Torba: wymagana  

21. Gwarancja: 

 3-letnia gwarancja producenta NBD świadczona na miejscu u klienta 

 Gwarancja „zero martwych pikseli” – nie dopuszcza się świecących pikseli 

 Działania firmy serwisującej nie mogą wpływać niekorzystnie na warunki gwarancji 

 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia drogą e-

mail na podany w umowie adres przeznaczony do składania reklamacji. 

 Dysk twardy w każdym przypadku pozostaje u Zamawiającego 

22. Inne: 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

 

 

Tablet - 5 sztuk 

 

Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1 Procesor: 

Energooszczędny i wydajny dwurdzeniowy układ 

taktowany zegarem przynajmniej 1 GHz dedykowany dla 

tabletów; 

2 Pojemność: Przynajmniej 64GB 

3 
Interfejsy 

bezprzewodowe i 3G: 

UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz);  

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); 

Wi-Fi (802.11a/b/g/n); 

Bluetooth 2.1 + EDR; 

4 Wyświetlacz: 

Panoramiczny ekran dotykowy Multi-Touch o przekątnej 

nie mniej niż 9,7 cala, z podświetleniem LED i 

błyszczącą powłoką, wykonany w technologii IPS; 

Rozdzielczość 1024 na 768 pikseli przy 132 pikselach na 

cal (ppi); 

Powłoka odporna na odciski palców 

5 
Kamery, zdjęcia i 

nagrywanie wideo: 

Kamera tylna: do nagrywania wideo, HD (720p) do 30 

klatek na sekundę z dźwiękiem; jako aparat fotograficzny 

z 5-krotnym zoomem cyfrowym; 

Kamera przednia: do nagrywania wideo, VGA do 30 

klatek na sekundę z dźwiękiem; jako aparat fotograficzny 

o rozdzielczości VGA; 

Sterowanie ekspozycją nagrań wideo i zdjęć poprzez 

stukanie w ekran; 

Automatyczne dodawanie geoznaczników do zdjęć i 

wideo przy wykorzystaniu sieci Wi-Fi; 

6 
Zasilanie i bateria: 

 

Wbudowana bateria litowo-polimerowa o wydajności: 

 Nie krócej niż 8 godzin przeglądania WWW przez 

Wi-Fi, oglądania wideo lub słuchania muzyki; 

 Nie krócej niż 8 godzin przeglądania WWW w sieci 

transmisji danych 3G 

Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB 

podłączony do komputera; 

7 Wejścia/wyjścia: złącze dokujące; 
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 Gniazdo słuchawek stereo mini-jack 3,5 mm; 

Wbudowany głośnik; 

Mikrofon; 

Kieszeń na kartę Micro-SIM; 

8 
Czujniki: 

 

Żyroskop  

Czujnik oświetlenia zewnętrznego; 

9 Lokalizacja: 

Wi-Fi; 

Kompas cyfrowy; 

GPS; 

3G; 

10 
Zainstalowany system 

operacyjny: 
iOS 4 lub równoważny 

11 Lokalizacja dla rynku: Polska 

12 Języki: 
Obsługiwane są języki: angielski (USA), angielski (Wlk. 

Brytania), francuski (Francja), niemiecki, polski 

13 
Odtwarzanie dźwięku: 

 
TAK 

14 

Obsługiwane 

załączniki poczty e-

mail: 

Możliwość przeglądania następujących typów 

dokumentów: .jpg, .tiff, .gif (obrazy); .doc i .docx 

(Microsoft Word); .htm i .html (strony WWW); .key 

(Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf 

(Preview i Adobe Acrobat); .ppt i .pptx (Microsoft 

PowerPoint); .txt (tekst); .rtf (tekst sformatowany); .vcf 

(informacje kontaktowe); .xls i .xlsx (Microsoft Excel); 

16 
Ułatwienia dostępu: 

 

Możliwość odtwarzania napisów kodowanych; 

Czytnik ekranu VoiceOver; 

Powiększanie zawartości ekranu; 

Biały tekst na czarnym tle; 

Dźwięk monofoniczny; 

17 Wyposażenie: 

Przewód dokujący ze złączem USB; 

Zasilacz USB 10 W; 

Dokumentacja w języku Polskim; 

18 Kolor: Biały; 

19 Wymiary: 

Wysokość maksymalna: 241,2 mm; 

Szerokość maksymalna: 185,7 mm; 

Głębokość maksymalna: 8,8 mm; 

Masa: poniżej 615 g; 

20 Gwarancja: 36 miesięcy 

21 
Dodatkowe 

wyposażenie 

1. Klawiatura zewnętrzna dedykowana do tabletu, 

komunikująca się z nim przez Bluetooth, 

ładowana przez złącze USB, możliwość 

ustawienia  tabletu na klawiaturze w pozycji 

poziomej lub pionowej, osłona klawiatury 

umożliwiająca połączenie z tabletem w 

charakterze etui 

2. Rysik – pióro elektroniczne dedykowane do pracy z 

tabletem (końcówka max. 6mm, pojemnościowa 

technologia dotykowa,  wymienna stalówka) 

22 
Oprogramowanie 

dodatkowe 

Pakiet programów biurowych: edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny oraz narzędzie do tworzenia prezentacji. 
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Edytor tekstu - pozwala na tworzenie dokumentów 

tekstowych. Wymagane funkcjonalności: widok na 

pełnym ekranie, dynamiczne scenariusze ułatwiające 

organizację dokumentu, korespondencja seryjna z 

arkuszem kalkulacyjnym pozwalająca na tworzenie 

spersonalizowanych plików z danymi, szeroka baza 

szablonów, 

udostępnianie dokumentów użytkownikom komputerów 

Mac i PC. 

 

Arkusz kalkulacyjny- możliwość: 

tworzenia formuł, grupowanie i organizowanie danych, 

tworzenia zaawansowanych wykresów, 

wyselekcjonowania najodpowiedniejszego szablonu. 

 

Narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych – 

możliwość dodawania animacji przy wykorzystaniu 

szybkiego i prostego procesu, rozbudowany zbiór 

motywów, przejścia w oparciu o tekst i obiekty, wykresy 

3D i animacje wykresów, umożliwienie użytkownikowi 

na korzystanie z tabletu w celu kontrolowania prezentacji 

z dowolnego miejsca na sali, za pośrednictwem interfejsu 

Wi-Fi. 

 

Oprogramowanie musi obsługiwać pliki pakietu MS 

Office i PDF. 

Niszczarka do dokumentów niejawnych - klasa bezpieczeństwa 3 - 1 szt  

L.p. Parametr Opis parametrów (nie gorsze 

niż podane poniżej) 

1. Klasa tajności Poufne, 3 stopień wg normy DIN 

2. Szerokość szczeliny podawczej min. 220 mm 

3. Ilość jednorazowo niszczonych kartek min. 3 

4. Typ cięcia (ścinki) rozmiar max. ścinki 4x80 mm 

5. Odporność na zszywki i spinacze biurowe wymagane 

6. Automatyczny start/stop wymagany 

7. Czujnik otwartych drzwi wymagany 

8. Czujnik zapełnienia worka wymagany 

9. Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem wymagane 

10. Pobór mocy w funkcji Stand-by max 2,5 W 

11. Pojemność kosza min. 20 I 

12. Pojemnik na ścinki wielokrotnego użytku 

(z możliwością stosowania worka) 

13. Gwarancja na urządzenie 24 miesiące 
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14. Gwarancja na noże tnące 5 lat 

 

 

CZĘŚĆ  II   URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE – 3 SZT  

 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

Dysk Twardy Nie mniej niż 80 GB 

Panięć Operacyjna Nie mniej niż 1 GB 

Pojemność pojemników na 

papier 

Nie mniej niż 500 arkuszy dla jednego podajnika (papier 80 g/m 

2) 

Ilość kaset na papier 
2 (na papier A4 i A3 z możliwością ręcznego wyboru formatu 

papieru) 

Gramatura obsługiwanego 

papieru dla kasety 

w przedziale min. 60 g/m 2 do max. 200 g/m 2 

Podajnik ręczny na min. 100 arkuszy (papier 80 g/m 2) 

Automatyczne 

rozpoznawanie rozmiaru 

papieru 

Tak 

Duplex  Tak 

Pojemność  tonerów 
Min 28000 kopii czarnych oraz min. 26000 koloru przy pokryciu 

5%. 

Współpraca z systemami 

operacyjnymi 

Windows 2000/XP/Vista/7/Serwer 2008 R2 (32/64 bity) 

standard 

Metody autoryzacji 
karta zbliżeniowa i alternatywna metoda autoryzacji do Active 

Directory bez użycia karty 

Czytnik kart zbliżeniowych Tak 

Panel sterowania 

- Zarządzanie użytkownikami i/lub grupami użytkowników. 

- Zarządzanie systemem uprawnień użytkowników i grup    

   użytkowników 

- Definiowanie ról systemowych dla użytkowników i grup  

   użytkowników 

- Modyfikację systemu przez administratora systemu (bez  

   udziału dostawcy oprogramowania). Modyfikacje powinny  

   obejmować zmianę wyglądu szablonów, tworzenie  

   nowych klas dokumentów, modyfikowanie 

- Kolorowy wyświetlacz 

Prędkość drukowania 
Min. 30 stron na minutę kopia czarna oraz min  30 stron  na 

minutę kopia kolorowa 

Tryb skanowania TWAIN, FTP, USB, e-mail,  

Format skanowania JPG, TIFF, PDF, DOC, XLS  

Oprogramowanie 
1. System umożliwiający archiwizację dokumentów  i 

udostępnianie ich obrazów z poziomu elektronicznego 

archiwum dokumentów. 
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2. Oprogramowanie OCR z licencją bez ograniczenia na liczbę 

użytkowników oraz urządzeń, brak ograniczeń licencyjnych 

na liczbę użytkowników korzystających z systemu w jednym 

czasie.  

3.  Oprogramowanie system help deskowy z licencją bez 

ograniczenia ilości użytkowników, urządzeń i czasu, brak 

ograniczeń licencyjnych na liczbę użytkowników 

korzystających z systemu w jednym czasie, brak ograniczeń 

licencyjnych na liczbę monitorowanych przez aplikacje 

urządzeń MFP 

4. System powinien  posiadać funkcjonalność zapisywania 

dokumentów w różnych miejscach i nośnikach (np. taśmy 

oraz nośniki Read-Only) w zależności od rodzaju 

dokumentu. Miejsce i rodzaj nośnika jest zapamiętywane w 

systemie. 

5. System powinien umożliwiać zmianę statusu dokumentów 

zgromadzonych w elektronicznym archiwum dokumentów 

np. „Aktualny”, Zniszczony, Przeterminowany itp. 

6. System powinien wspierać proces udostępniania dokumentów 

wcześniej zarchiwizowanych w wersji papierowej 

(skanowanie i udostępnianie wersji elektronicznych 

dokumentów).  Udostępnianie dokumentów z poziomu 

przeglądarki internetowej 

7. System powinien umożliwiać dostęp do tego samego 

dokumentu dla różnych użytkowników w tym samym czasie. 

8. System powinien  umożliwiać wyszukiwanie indeksowe dla 

każdej zdefiniowanej klasy dokumentów. 

9. System powinien  umożliwiać wyszukiwanie indeksowe dla 

każdej zdefiniowanej klasy dokumentów. 

10. System powinien umożliwiać grupowanie dokumentów 

należący do różnych klas w zestawy dokumentów 

powiązanych. 

11. System powinien umożliwiać wyszukiwanie pełno tekstowe 

zarchiwizowanych dokumentów. 

12. System powinien umożliwiać archiwizację dokumentów 

skanowanych  jak również dokumentów elektronicznych. 

13. System powinien umożliwiać ręczne podłączanie 

dokumentów do elektronicznego archiwum. 

14. System powinien pozwalać na szyfrowanie dokumentów. 

15. System powinien umożliwiać definiowanie przez 

administratora systemu struktury katalogów, klas 

dokumentów, zestawów dokumentów, użytkownika 

własnych katalogów (tworzenie hierarchii katalogów). 

16. System powinien umożliwiać ograniczenie praw dostępu do 
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określonych rodzajów dokumentów na podstawie nadanych 

użytkownikowi/grupie uprawnień. 

17. System powinien obsługiwać kody kreskowe – jedno i dwu 

wymiarowe – w zakresie wydruku oraz odczytu i 

automatycznego indeksowania, a także separacji 

dokumentów na określone typy podczas skanowania. 

18. System powinien zapewnić możliwość współdzielonego 

dostępu do dokumentów – dostęp do tego samego 

dokumentu dla kilku użytkowników w tym samym czasie. 

19. System powinien umożliwiać wersjonowanie dokumentów z 

opisem historii zmian. 

20. System powinien mieć możliwość pobrania struktury 

organizacyjnej oraz listy użytkowników z Active Directory 

(logowanie do systemu powiązane z logowaniem do 

domeny).  

21. Logowanie do systemu  powinno być automatyczne na 

podstawie logowania do domeny. Użytkownik otwierając 

program nie musi się logować, system rozpoznaje użytkownika 

systemu Windows i loguje go tak samo do systemu archiwum   

22. Minimalny poziom autoryzacji użytkowników systemu 

powinien korzystać z usług katalogowych Active Directory 

(w zakresie kont użytkowników i autoryzacji dostępu). 

23. System powinien umożliwiać centralne zarządzanie 

użytkownikami i uprawnieniami za pomocą graficznego 

interfejsu użytkownika.  

24. Hasła użytkowników do interface’u archiwum 

elektronicznego przechowywane w Systemie powinny  być 

szyfrowane. 

25. System powinien umożliwiać szybką i sprawną aktualizację 

systemu z zachowaniem środków bezpieczeństwa przed 

utratą danych. 

26. System powinien się charakteryzować elastyczną 

konfiguracją zapewniającą przystosowanie systemu do 

zmian zachodzących w strukturze zamawiającego. Wszelka 

konfiguracja musi być dokonywana przez Administratora 

Systemu. 

27. System powinien posiadać konstrukcję modułową, z 

możliwością niezależnego, stopniowego uruchamiania 

poszczególnych funkcjonalności. Jednocześnie system 

powinien stanowić integralną całość i być obsługiwany za 

pomocą jednego interfejsu. 

28. System powinien być odporny na zawieszenie się 

stacji roboczych, tj. usterka stacji roboczej w trakcie pracy w 

systemie nie może spowodować niestabilności pracy systemu 

dla pozostałych użytkowników. 

29. System powinien umożliwiać odzwierciedlenie 



 

25 

struktury organizacyjnej firmy na potrzeby realizacji 

procesów bazującej na stanowiskach, jednostkach 

organizacyjnych oraz rolach. 

30. System powinien posiadać zabezpieczenia danych 

przed niepowołanym dostępem, dzięki możliwości 

przydzielania zakresu uprawnień poszczególnym 

użytkownikom i grupom użytkowników. 

31. System powinien rejestrować: 

34a. każdą operację logowania i wylogowywania z systemu. 

            34b. operacje wykonywane przez użytkowników na 

obiektach systemowych (dodawanie, edycja, usuwanie) wraz 

z terminem ich wykonania (data + godzina), 

            34c. dostęp do logów systemu z poziomu administratora 

systemu. 

32. System powinien uniemożliwiać wprowadzanie i 

modyfikację danych w sposób anonimowy. 

33. Architektura systemu powinna zakładać jedną 

centralną bazę danych, która będzie przetwarzana w 

siedzibie zamawiającego niezależnie od miejsca 

zarejestrowania dokumentu w systemie.   

34. System musi oferować możliwość zarządzania flotą 

urządzeń, centralnie poprzez klienta opartego o przeglądarkę 

internetową. 

35. System musi udostępniać podgląd stanu urządzenia 

oraz poziomu tonerów w formie interaktywnej mapy z 

naniesionymi na nią urządzeniami Zamawiającego. 

36. System musi umożliwiać konfigurację reguł, które 

automatycznie wygenerują powiadomienie w formie 

wiadomości e-mail w przypadku awarii urządzenia. 

37. System musi mieć możliwość automatycznego 

generowania znaczników flag dla danego urządzenia w 

zależności od jego licznika końcowego lub daty. 

38. System musi mieć możliwość generowania raportów 

na temat urządzeń dotyczących: stanu liczników, 

wolumenu wyprodukowanych w danym okresie 

dokumentów, ilości kWh energii zużytych w danym 

okresie czasu w przeliczeniu na wydrukowaną ilość stron. 

39. System musi umożliwiać grupowanie urządzeń 

według określonej przez Zamawiającego struktury, np.: 

Oddziały, Departamenty, Budynki, etc. 

40. System musi umożliwiać wygenerowanie raportu 

pokazującego najbardziej awaryjnych urządzeń oraz 

najbardziej obciążonych urządzeń. 
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Licencje 

1. Wykonawca udziela bezterminowej licencji na 

dostarczony System archiwum nie limitowanej na 

liczbę użytkowników i dokumentów.  

2. Posiadana przez Zamawiającego licencja na System 

upoważnia Zamawiającego do jednoczesnej pracy z 

Systemem wszystkich Użytkowników Końcowych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w 

wymaganiach funkcjonalnych. 

3. Wykonawca potwierdzi dostawę wymaganych do 

pracy Zamawiającego licencji dokumentami 

licencyjnymi, wystawionymi przez producenta 

(aplikacji, bazy danych lub innych dostarczonych 

narzędzi), które potwierdzą prawo Zamawiającego 

do licencji. 

4. Wykonawca udziela licencji na System archiwum, 

niezależnie od eksploatowanej infrastruktury 

sprzętowej w przedmiotowym zakresie.  

5. Wykonawca dostarczy wersję instalacyjną systemu 

archiwum na nośnikach danych w wersji 

wykonywalnej. 

Dokumentacja systemu 

archiwum 

-Wykonawca Dostarczy dokumentację (Specyfikację 

techniczną) z analizy przedwdrożeniowej, której integralną 

częścią będzie harmonogram realizacji prac wdrożeniowych 

-Wykonawca dostarczy aktualne wersje: 

a)    Dokumentacji Użytkownika – Podręcznik   

       Użytkownika Systemu archiwum (w formie  

       elektronicznej i papierowej), 

b)     Dokumentacji Administratora – Podręcznik  

        Administratora Systemu archiwum (w formie   

        elektronicznej i papierowej) 

c)     Dokumentacji Technicznej – Specyfikację techniczną   

        powykonawczą (w formie elektronicznej i papierowej . 

d)    Dokumentacja Użytkownika, Dokumentacja  

       Administratora i Dokumentacja Techniczna powinny  

       być sporządzone w języku polskim 

 

 

Podstawa pod kopiarkę Tak – dedykowana do urządzenia 
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CZĘŚĆ  III 

Serwer  2 szt.  typ 1 

 

 Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

 Obudowa Tower 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego 

procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna 

musi być kompatybilna z  serwerem i oznaczona znakiem 

firmowym producenta płyty 

 

Procesor 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wynik dostępny: 

http://www.passmoark.com/products/pl.htm) co najmniej 

wynik 6100 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 

24/10/2011)  

 
RAM 

8GB DDR3 1333MHz, płyta główna powinna posiadać 

możliwość obsługi do 16GB 

 

Gniazda PCI 

Minimum:  

2 x PCI-Express o przepustowości x8 

1 x PCI-Express o przepustowości x4 

1 x PCI-Express o przepustowości x1 

 Interfejsy 

sieciowe 

Zintegrowane 1 x 10/100/1000  

Dodatkowa karta sieciowa Gigabith Ethernet 

 Napęd Optyczny DVD+/-RW 

 

Porty 

Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim 

panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy,  1x RS 232, 

1 x E-SATA 

 Dyski twarde  4 x 1 TB SATA 7,2krpm skonfigurowane w RAID10 

 Kontroler RAID Sprzętowy obsługujący konfigurację RAID 0, 1, 10 

 Zasilacz Minimum 305W 

 Wnęki na napędy 2x wnęka 5.25” 

 
Video 

Zintegrowana z płytą główną karta graficzna lub w slocie 

PCI Express na kartę graficzną. 

 
Dzwięk 

Zintegrowana z płytą główną  karta dźwiękową lub w slocie 

PCI Express 

 Klawiatura i 

mysz USB 

 

Warunki 

gwarancji dla 

serwera 

3 lata NBD, serwis na miejscu u klienta. Działania firmy 

serwisującej nie mogą wpływać niekorzystnie na warunki 

gwarancji. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 

roboczego od momentu zgłoszenia drogą e-mail na podany 

w umowie adres przeznaczony do składania reklamacji. 

 W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik 

pozostaje u Zamawiającego 

 Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim  

 

Certyfikaty 

Deklaracja CE 

Oferowany model serwera musi znajdować się na liście 

Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać 

status Designed for/Certified Windows dla systemów 

http://www.passmoark.com/products/pl.htm
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Windows Server 2008 x86 i x64. 

 Inne  Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego  

 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na 

stronie producenta zestawu realizowany poprzez 

podanie na dedykowanej stronie internetowej 

producenta numeru seryjnego lub modelu serwera  

 Zainstalowany system operacyjny Windows Serwer 

2008 R2 Standard 64bit PL z Service Pack 1 nie 

wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu 

w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – 

przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność 

jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 

 

 

 

Serwer  1  szt.  typ 2 

 

 Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) 

 Obudowa Tower 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego 

procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna 

musi być kompatybilna z  serwerem i oznaczona znakiem 

firmowym producenta płyty 

 

Procesor 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark 

PerformanceTest (wynik dostępny: 

http://www.passmoark.com/products/pl.htm) co najmniej 

wynik 6100 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 

24/10/2011) 

 
RAM 

8GB DDR3 1333MHz, płyta główna powinna posiadać 

możliwość obsługi do 16GB 

 

Gniazda PCI 

Minimum:  

2 x PCI-Express o przepustowości x8 

1 x PCI-Express o przepustowości x4 

1 x PCI-Express o przepustowości x1 

 Interfejsy 

sieciowe 

Zintegrowane 1 x 10/100/1000  

Dodatkowa karta sieciowa Gigabith Ethernet 

 Napęd Optyczny DVD+/-RW 

 

Porty 

Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim 

panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy,  1x RS 232, 

1 x E-SATA 

 Dyski twarde  4 x 1 TB SATA 7,2krpm skonfigurowane w RAID10 

 Kontroler RAID Sprzętowy obsługujący konfigurację RAID 0, 1, 10 

 Zasilacz Minimum 305W 

 Wnęki na napędy 2x wnęka 5.25” 

 
Video 

Zintegrowana z płytą główną karta graficzna lub w slocie 

PCI Express na kartę graficzną. 

 Dzwięk Zintegrowana z płytą główną  karta dźwiękową lub w slocie 

http://www.passmoark.com/products/pl.htm
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PCI Express 

 Klawiatura i 

mysz USB 

 

Warunki 

gwarancji dla 

serwera 

3 lata NBD, serwis na miejscu u klienta. Działania firmy 

serwisującej nie mogą wpływać niekorzystnie na warunki 

gwarancji. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 

roboczego od momentu zgłoszenia drogą e-mail na podany 

w umowie adres przeznaczony do składania reklamacji. 

 W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik 

pozostaje u Zamawiającego 

 Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim  

 

Certyfikaty 

Deklaracja CE 

Oferowany model serwera musi znajdować się na liście 

Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać 

status Designed for/Certified Windows dla systemów 

Windows Server 2008 x86 i x64. 

 Inne  Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 

sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego  

 Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na 

stronie producenta zestawu realizowany poprzez 

podanie na dedykowanej stronie internetowej 

producenta numeru seryjnego lub modelu serwera  
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Rozdział 15 

Wzór umowy i oferty 
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UMOWA - wzór 

Nr _________/__________/2011 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Gdańsku pomiędzy: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 

 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. dr n. wet. Włodzimierza Przewoskiego - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                    

w Gdańsku 

a 

firmą: ……………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………….., przy ul. ……………………………………,  

NIP: ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….. 

zwaną dalej  „WYKONAWCĄ”, w wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, znak sprawy WIW-azg.272.25.2011 strony postanawiają: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  I  WYNAGRODZENIE 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez WYKONAWCĘ na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz 

serwerów wraz z oprogramowaniem, zgodnych asortymentowo i ilościowo z Formularzem 

ofertowym, którego ksero stanowi Załącznik do umowy i po cenach jednostkowych 

skalkulowanych na bazie DDP – loco magazyn ZAMAWIAJĄCEGO, za cenę: 

 

CZĘŚĆ  NR 1 -  Sprzęt komputerowy 

   cena netto                     ..................... zł 

   podatek VAT …. %     ................... zł      

   cena brutto                 ........................ zł   

   /słownie brutto: ........................................................................................................./ 

 

CZĘŚĆ  NR 2  - Urządzenia wielofunkcyjne 

   cena netto                     ..................... zł 

   podatek VAT …. %     ................... zł      

   cena brutto                 ........................ zł   

   /słownie brutto: ........................................................................................................./ 

 

   CZĘŚĆ  NR 3  - Serwery 

   cena netto                     ..................... zł 

   podatek VAT …. %     ................... zł      

   cena brutto                 ........................ zł   

   /słownie brutto: ........................................................................................................./ 

 

2. Cena jest rozumiana jako DDP zgodnie z INCOTERMS 2000, z uwzględnieniem 

wszystkich składników cenotwórczych określonych w Rozdziale 1 SIWZ.   

3. Dostarczony przez WYKONAWCĘ przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, 

nieużywany, wyprodukowany nie później niż w roku 2011, spełnia wymagane prawem 
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polskim normy , w tym Energy Star, posiada wymagane prawem atesty, aprobaty 

techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi jest pozbawiony wad fizycznych  i prawnych, 

posiada oznaczenie CE oraz jest dopuszczony na terenie Unii Europejskiej. 

 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 28 grudnia 

2011r. 

2. Za dotrzymanie umownego terminu realizacji umowy strony uznają całkowite 

zakończenie dostaw, instalacji, wdrożeń i szkoleń w miejscach wskazanych                           

w Rozdziale 1 SIWZ – stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

3.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru przedmiotu umowy,                     

ze strony Zamawiającego jest Justyna Michallek  tel. 58-300-39-49 

4.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest 

……………………..  tel. …………………. 
 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.   Dokumentem niezbędnym do uruchomienia płatności będzie prawidłowo wystawiona 

faktura VAT  

2.   Nie dopuszcza się możliwości częściowego fakturowania zamówień 

3.   Nazwa dostarczonego towaru opisana na fakturze musi być zgodna z nazwą                             

w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2  

4.    Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto WYKONAWCY podane na fakturze. 

6.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 2 pkt. 1 

oraz doręczeniu do siedziby Zamawiającego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii                  

80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09 faktury VAT,  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego 

pokrywa WYKONAWCA. 

 

§ 4 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1.  Realizacja przedmiotu umowy winna być realizowana w godzinach 8.00 do 15.00                

w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.  Do dostarczanych artykułów należy dołączyć dokumenty jakości dostarczanego 

produktu, gwarancje, instrukcje obsługi. 

3.  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych w dostarczonym 

przedmiocie umowy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi o powyższym WYKONAWCĘ 

drogą elektroniczną, faxem w terminie 4 dni roboczych, licząc od dnia stwierdzenia 

zaistniałych wad wyznaczając dodatkowy termin na dostawę przedmiotu zamówienia 

wolnego od wad, bez ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

4.  Reklamacje przyjmuje:………………………ul……………………… 

       tel……………….  fax…………….adres e-mail: …………………….. 

5.  WYKONAWCA rozpatrzy otrzymaną reklamację w terminie 4 dni roboczych i po jej   

uwzględnieniu dostarczy artykuły nowe, wolne od wad na własny koszt w terminie nie  

dłuższym niż następujące 5 dni robocze, a terminem odbioru całości dostawy,   
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upoważniającym ZAMAWIAJĄCEGO do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia   

niezgodności. 

6.  Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń                              

z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku: 

a/   za każdy dzień zwłoki w terminie na usunięcie wad z tytułu gwarancji jakości wydanego 

Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy 

określonego w  § 1 pkt 1, za każdy dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego  na jego 

wymianę,  

b/   odstąpienia od  umowy  z  przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto umowy określonego w  § 1 pkt 1,  

2.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz 

nieuregulowanych odszkodowań z faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia o odsetki ustawowe za opóźnienie zapłaty 

przez Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

 

 

§ 6 

 ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1.   ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

  WYKONAWCA popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 

  WYKONAWCA realizuje zamówienie niezgodnie z jej warunkami, 

  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, przez co należy rozumieć nieterminową realizację umowy określoną w § 2 pkt. 

1 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.  

2.  Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być 

złożone na piśmie. 

 

§ 7 

WARUNKI  GWARANCJI 

1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu całkowitej gwarancji jakości liczonej od daty dostawy 

na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu zgodnie z Rozdziałem 14 SIWZ - 

Załącznik nr 3 

2. Z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

wszystkich wad rzeczy, jeśli wady te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej gwarancji 

zgodnie z ustępem powyższym.  

3. Uprawnienia, o jakich mowa wyżej dotyczą również wad powstałych w związku                         

z   działalnością  i wykonaniem dostawy przez Wykonawcę.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnej obsługi serwisowej zakupionego                

u niego sprzętu w całym okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta                

w tym zakresie. 

5.    Jeżeli w okresie trzech miesięcy od dnia zakupu w przedmiocie umowy ujawnią się wady, 
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wówczas Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w jego miejsce nowego sprzętu, 

wolnego od wad, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającego. 

potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanej dostawy jest obustronnie podpisany 

bezusterkowy protokół odbioru. 

6.   W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień ust. 4,5, Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy sprzętu, wykonanej w innym punkcie 

serwisowym,  

7. Każda naprawa trwająca dłużej niż 7 dni roboczych powoduje przedłużenie gwarancji                  

o czas przestoju, pod warunkiem całkowitego wyłączenia przedmiotu umowy                               

z eksploatacji. 

 

§ 8 

SPORY 

1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej 

umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między 

Stronami. 

2.  Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA nie 

są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu to każda ze stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 9 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy stanowi Rozdział 13 SIWZ – załącznik nr 4 do 

umowy 

2.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wierzytelności przysługujące WYKONAWCY                           

w związku  z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony                      

pod rygorem nieważności 

4.  Strony pozostają związane ofertą z dnia …………….……….. 

5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego  i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

Załączniki do umowy: 

1 oferta Wykonawcy (kserokopia) 

2 umowa Konsorcjum/Podmiotów występujących wspólnie (kserokopia)* 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 
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Nr sprawy: WIW-agz.272.25.2011 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

na  DDoossttaawwęę  sspprrzzęęttuu  kkoommppuutteerroowweeggoo,,  uurrzząąddzzeeńń  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh  oorraazz  sseerrwweerróóww  wwrraazz  

zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm  

  

  

……………………………………………………………………………………………… 

nazwa wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Regon, NIP 

 

………………………………………………………………………………………………… 

telefon, faks, e- mail 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia                      

za cenę: 

 

CZĘŚĆ  NR 1  - Sprzęt komputerowy* 

Cena oferty: 

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

słownie: ............................................................................................................... 

w tym podatek 

VAT…..%:…………………………………………………………………PLN 

słownie :…………………………………………………………………………… 

(w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki), 

 

CZĘŚĆ  NR 2  - Urządzenia wielofunkcyjne* 

Cena oferty: 

Wartość 

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

słownie: ................................................................................................... 

w tym podatek 

VAT…..%:…………………………………………………………………PLN 

słownie :……………………………………………………………………… …… 

(w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki), 

 

CZĘŚĆ  NR 3  - Serwery* 

Cena oferty: 

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

słownie: ..................................................................................................... 
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w tym podatek 

VAT…..%:…………………………………………………………………PLN 

słownie :……………………………………………………………………… 

(w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki), 

 

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

zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 grudnia 2011r. 

4. Warunki płatności: 30 dni  

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj. 30dni. 

6.  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. 

7.  Zamówienie wykonam: 

-  samodzielnie* 

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

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

8.  Wadium złożone do przetargu po upływie terminów ustawowych prosimy zwrócić  

         na konto w banku……………………………………………………………………… 

nr         

        ……………………………………………………………………………… 

         (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu). 

9.     Ofertę niniejszą składamy na . . . . . .  kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……..   

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

11. Do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

 

 

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

      miejscowość i data                           podpis  osoby/osób uprawnionej  

  do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA nr 1 

 

 

Lp

. 

Nazwa Ilość Cena netto 
Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Zgodność lub 

typ/model o 

minimalnych 

parametrach  

 CZĘŚĆ  I   SPRZĘT  KOMPUTEROWY 

1 
Zestawy 

komputerowe  
20  

 

 

 

  

2 Monitory   5  

 

 

 

  

3 Notebooki 8  

 

 

 

  

4 Tablety  5  

 

 

 

  

5 Niszczarka  1  

 

 

 

  

6 
Głośniki 

multimedialne  
2  

 

 

 

  

7 Pendrive 20     

 Razem wartość brutto za część I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA nr 2 
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 CZĘŚĆ  II   URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE 

 

Lp

. 

Nazwa Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Zgodność lub typ/model 

o minimalnych 

parametrach  

1 
Urządzenie 

wielofunkcyjne  
3  

 

 

 

  

 Razem wartość brutto za część II 

 

 

 

 

 

TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA nr 3 
 

 

 CZĘŚĆ  III   SERWERY  

 

L

p. 

Nazwa Ilość Cena netto 
Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Zgodność lub typ/model 

o minimalnych 

parametrach  

1 
Serwery  wraz z 

oprogramowaniem 
2 

 

 

 

 

 

  

2 
Serwery  wraz z 

oprogramowaniem 
1     

 Razem wartość brutto za część III 
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Rozdział 16 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
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Sprawa nr: WIW-agz.272.25.2011                     Załącznik nr 1. 

 

 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

 

                   

 

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

zamówienie pt: 

DDoossttaawwaa  sspprrzzęęttuu  kkoommppuutteerroowweeggoo,,  uurrzząąddzzeeńń  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh  oorraazz  sseerrwweerróóww  wwrraazz  

zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm 

  

stosownie do art.  44  w związku z art. 22 ust.1 pkt. 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), 

oświadczam iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ WIW 24-240-

01/2011 dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data                   podpis  osoby/osób                 

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 



 

41 

Sprawa nr: WIW-agz.272.25.2011                                                               Załącznik nr 2 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

         OŚWIADCZENIE OFERENTA 
w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………. 

Siedziba wykonawcy: …………………………………………………. 

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

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

zamówienie pt:   DDoossttaawwaa  sspprrzzęęttuu  kkoommppuutteerroowweeggoo,,  uurrzząąddzzeeńń  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh  oorraazz  

sseerrwweerróóww  wwrraazz  zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm  oświadczamy, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do 

wykluczenia nas jako wykonawcy zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznej (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) w 

szczególności: 

1.   firma, którą reprezentuję nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszyciem postępowania; 

2.   w stosunku do Firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 

upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 

zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3.   firma, która reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 

przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności 

lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4.   osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 nie zostały prawomocnie skazane za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5.   w stosunku do firmy, którą reprezentuję sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 

zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

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

miejscowość i data                

podpis  osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 
Jednocześnie stwierdzamy iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Nr sprawy: WIW-agz.272.25.2011               Załącznik nr 3 

 

 
 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych zamówień  

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na DDoossttaawwaa  sspprrzzęęttuu  kkoommppuutteerroowweeggoo,,  uurrzząąddzzeeńń  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnyycchh  oorraazz  

sseerrwweerróóww  wwrraazz  zz  oopprrooggrraammoowwaanniieemm, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 

3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące zamówienia:  

 

Nazwa zamówienia, 

miejsce realizacji, 

nazwa i adres 

Odbiorcy 

Rodzaj i zakres zamówienia (dostaw) 

(krótki opis) 
Czas realizacji 

 

 

 

 

Od 

(Mfmm/rr) 

Do: 

(dd/mm/rr) 

1 3 4 5 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

    

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunków, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że 

wykazane dostawy zostały wykonane należycie 

 

 

 
 

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

miejscowość i data                 podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


