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Znak sprawy SZP-332-30KO-2019                                                               Olsztyn, dnia  06-09-2019r. 

 
 

Specyfikacja – ogłoszenie 
 dotyczące Konkursu ofert o wartości poniżej 30 000 €   

 
      Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof.  Stanisława Popowskiego 
z siedzibą w Olsztynie (10-561)  przy ul. Żołnierskiej 18a, ogłasza postępowanie  prowadzone w trybie 
„Konkurs ofert” na przedmiot zamówienia, który stanowi  dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby 
Zamawiającego  sprzętu komputerowego, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego 
 
Zamówienie może być objęte projektem UE RPO pn.: „Informatyzacja Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie – etap V” RPWM 03.02.00-IŻ.00-28-001/18. 
 Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580   
Tel. 089-5393472 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07.30 – 15.00.  

       Strona internetowa:  www.wssd.olszyn.pl 
 

2. Sposób porozumiewania się i osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami 
1)Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Postępowanie o 
udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
listownie lub droga elektroniczną.  
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania.  
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
zamówienia. Zamawiający  udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni, przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
zamawiającego nie późnij niż końca dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert.  Jeżeli 
wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania.    
4) Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  
6) Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację  zamówienia.  
8) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu 
wszelkiej korespondencji,  wniosków, oświadczeń, zapytań, wyjaśnień  i ofert, które dotyczą 
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przedmiotowego postępowania jest:  Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski, 
adres email: przetargi@wssd.olsztyn.pl, tel. 089 5393 472, tel. kom. 602 816 546, w dni robocze 
(poniedziałek - piątek) w godz. 8.00-15.00.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i warunki Zamawiającego dot. przedmiotu 

zamówienia, kryterium oceny ofert, termin związania ofertą, warunki płatności, umowa w 
spr. zamówienia, wybór ofert i inne. 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego 

(magazyn ogólny) nw. sprzętu komputerowego: 
                        -   Zadanie nr 1 sprzęt używany np. polizingowy: 

 -   jednostki centralne – 115 szt. 
 -  monitory komputerowe – 10 szt. 

       -  Zadanie nr 2 sprzęt nowy, nieużywany: 
       -  drukarka laserowa – 2 szt. 
       -   Zadanie nr 3 sprzęt nowy, nieużywany: 
        -  klawiatura – 115 szt 
       -   mysz komputerowa – 115 szt. 
       -   listwy zasilające – 40 szt. 

                        -   Zadanie nr 4 sprzęt nowy, nieużywany: 
       -   Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 
 

a) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną ilość zadań. W ramach każdego zadania 
wymagane jest złożenie oferty pełnej tj. nie dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje w 
zadaniu. 

 
b) Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera „Opis przedmiotu zamówienia”, który 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
          

c) Czynności dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia – dotyczy zadania nr 1.  
 
Przed dostarczeniem jednostek centralnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace 
związane z instalacją i konfiguracją każdego  zestawu komputerowego, które obejmować będą: 

− Tworzenie i konfiguracja kont użytkowników (2 konta w systemie)  
− Aktualizacja systemu do bieżącej wersji  
− Instalacja oprogramowania antywirusowego (dostarcza Zamawiający w postaci kodów)  
− Instalacja i konfiguracja wskazanego oprogramowania szt.6 (wg zaleceń Zamawiającego)  

      -      Instalacja i konfiguracja darmowego pakietu biurowego OpenOffice minimum 3.3 
 

 
2) Termin wykonania zamówienia: dostawa przedmiotu zamówienia: 

- Dotyczy zadanie nr 1 -  sukcesywnie do 21 dni od daty zawarcia umowy w sprawie  
przedmiotowego zamówienia. Termin dostawy stanowi element kryterium oceny 
ofert.  Szczegóły zawarte są w ppkt. 7).   
- Dotyczy zadania nr 2, 3 i 4 – jednorazowo w terminie do 10 dni od daty zawarcia 
umowy  
 
Odbiór przedmiotu zamówienia zad. nr 1, 2, 3, 4  nastąpi na podstawie sporządzonego 
przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego.. 

3) Dotyczy zadania nr 1 - Odbiór sprawnych technicznie urządzeń odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego. Każda jednostka centralna zostanie uruchomiona i sprawdzona pod 
względem legalności dostarczonego wraz z dostarczonego z nią oprogramowania oraz 
parametrów technicznych elementów składowych urządzenia. Każdy monitor zostanie 
sprawdzony pod względem zgodności parametrów technicznych z SIWZ. Rok produkcji 
zestawów komputerowych  - nie wcześniej niż 2014, monitorów nie wcześniej 2015.  

4)  Warunki i termin płatności. Należne wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni od daty 
przekazania  Zamawiającemu  wystawionej faktury VAT lub rachunku. Podstawą wystawienia 
faktury/rachunku jest bezusterkowy, podpisany przez strony, protokół zdawczo – odbiorczy 
przedmiotu zamówienia.   
5) Na dostarczony przedmiot zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na    
okres wymagany w SIWZ – zał. nr 2..  Gwarancja udzielana jest na zasadach powszechnie 
obowiązujących na terenie RP. 
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6) Naprawy gwarancyjne realizowane mają być w terminie do 14 dni  od daty przesłania 
zgłoszenia  
o powstaniu usterek lub wad do Wykonawcy.  Wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej – w tym 
koszty transportu, ponosi Wykonawca.   

             7) Kryterium oceny ofert:     
                  - zadanie nr 1 – cena 60%  + termin realizacji dostawy 40%;   
                  - zadanie nr  2, 3, 4   - 100% cena.  
      a) Kryterium „cena” zad. nr 2, 3, 4 rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: 

..

.
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p
C

C
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  100 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
TG       - termin gwarancji 
 
        b) Kryterium „cena” + termin realizacji dostaw zad. nr 1   rozpatrywane będzie na podstawie 
             następującego wzoru: 
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Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj.:  60 pkt. 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
TD       -    termin realizacji dostawy ranga w ocenie 40 pkt, gdzie: dostawa w terminie do 21 dni = 0 
pkt; dostawa  w terminie do 16 dni  = 10 pkt;  dostawa w terminie  do 10 dni  = 40 pkt.  

 
(UWAGA. Deklarowany termin dostaw należy podać w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) , w 
pkt. 4 ppkt 1.) 

 
Maksymalna liczba punktów (Wp1) jaką może uzyskać oferta w danej części zamówienia w 
kryterium „cena” wynosi: 60,00 punktów. Maksymalna liczba punktów (TD) jaką może uzyskać 
oferta w danej części zamówienia w kryterium „cena” wynosi: 40,00 punktów 

 
 
UWAGA.  
Przed wyborem ofert zastrzega się prawo do negocjacji ceny ofertowej za przedmiot 
zamówienia w celu jej obniżenia. Negocjacje będą prowadzone telefonicznie lub e-mail z 
Wykonawcą lub osobą upoważnioną. Informacje dot. danych kontaktowych oraz nazwisko i 
imię osoby up. do prowadzenia negocjacji należy podać w zał. nr 1 do SIWZ. pkt. 1. 
 
             8) Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia opisany w zdaniu nr  
                 1, 2, 3 i 4 zostanie zawarta umowa, której wzór  stanowi zał. nr 4. 
 

4. Forma złożenia oferty, termin składania i otwarcia ofert. 
1) Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 15-05-2019r.godz. 11.00 w formie pisemnej, w 
zamkniętej kopercie opatrzonej nazwa i adresem wykonawcy oraz dopiskiem „OFERTA 
KOMPUTERY” nie otwierać przed 15-05-2019r godz. 11:30” -  osobiście lub przesyłając  na 
adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy , 10-561, ul. Żołnierska 18a – Sekcja 
zamówień publicznych (pok. nr 01). 
2) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15-05-2019r. godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, 
Sekcja zamówień publicznych pok. nr 01. 
3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie określonym w ppkt. 1 będą zwrócone do 
wykonawcy bez ich otwierania. 
  

5. Wymagane dokumenty: 
5.1.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  
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1) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba  
upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1   (oryginał). 

2) Formularz ofertowy  - wzór zał. nr 1 wraz z opisem zakresu oferowanego przedmiotu 
zamówienia sporządzonego wg zał. nr 2 .   

3) Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi zał. nr 3.  
4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli 

wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający 
niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. 

 
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.  nie podlegają wykluczeniu 
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia 
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy. 
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5. 

 
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące: 

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile   wynika to z 
odrębnych przepisów . Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;  

              1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie  żadnych  
                   wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  szczególny; 
              1.3 zdolności technicznej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań,  
                    których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 
 

7. Inne postanowienia. 
1) Każdy wykonawca, który złoży ofertę zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu 

postępowania. O terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany wykonawca, którego oferta 
zostanie jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie e-mail. Umowa zostanie 
zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2) Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 
przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że 
cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją i dostawą przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost,  jak również nie ujęte,  a niezbędne do wykonania zadania tj. 
podatek VAT, koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego  itp. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
4) Oferty niezgodne z treścią SIWZ oraz nie obejmujące całego zakresu przedmiotu zamówienia 

wg poszczególnych zadań lub   obejmujący inny rodzaj – np. niższe parametry techniczne 
urządzeń,  nie będą podlegały ocenie i zostaną uznane  jako nieważne, a oferta podlegać 
będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią   SIWZ.  

5) Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez wykonawców tyt. przygotowania i 
złożenia oferty. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania – na każdym jego etapie, 
przed zawarciem umowy, bez podania przyczyn w szczególności: w przypadku, gdy cena 
oferty najkorzystniejszej z pośród złożonych do postępowania przekraczać będzie wysokość 
środków, jaką przeznaczył Zamawiający na realizacje zamówienia w niniejszym 
postępowaniu.  
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7) Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta choćby do postępowania złożona została 
tylko jedna ważna oferta.   

8) Dopuszcza się wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.  
9) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ilość części – 4. W ramach każdego zadania 

wymaga się złożenia oferty pełnej. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty, 

a także prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów, które 
będą zawierały błędy lub wady lub będzie brak dokumentu w ofercie. 

11) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.  
12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13)  Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
14) Adres strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl  

 
 
   8. Załączniki:  

Zał. nr 1 Formularz ofertowy;  zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia zał. nr 4 Umowa – projekt; zał. 
nr 3 oświadczenie wykonawcy,  

 
 
 
 
 
 
SIWZ opracował:   Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
                      

 
 
 
 
 
 
                  Zatwierdzam  

______________________________________ 
          

          dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
             DYREKTOR SZPITALA 

                  /podpis nieczytelny/ 
 
 
 
 
 
Olsztyn, dnia 07-05-2019r 
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Znak sprawy SZP-332-30KO-2019                                                                                        Załącznik Nr 1 
                                                                 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
 
1.Dane dotyczące wykonawcy* 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (..) ......................................   (GSM) ...................................   
Numer faksu:   0 (..) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
Godziny urzędowania.....................................................  
Nr rachunku bankowego ........................................................................................ 
 
2. Dane dotyczące zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof. dr  Stanisława Popowskiego w 
Olsztynie 
adres siedziby:  ul. Żołnierska 18a ; 10-561 Olsztyn 
NIP 7392954843                                                          Regon 000295580 

 
 Wykonawca lub osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w imieniu 
Wykonawcy  

.......................................................nr telefonu.................... adres e-mailLLLL.*. 

 
3. Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do  zamówienia, którego przedmiotem jest: dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby 
Zamawiającego sprzętu komputerowego (nr sprawy: Znak sprawy SZP-332-30KO-2019)  oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zamówienia  za cenę: 
 
3.1 Cena  oferty* 
  
 
Zadanie numer Cena netto zł. Podatek VAT w zł. Stawka VAT % Cena brutto zl 
1     
2     
3     
4     
 

 
4. Oświadczam, że* :  

1) Wykonam zamówienie  w  okresie tj. w terminie do ............................dni  
2) Akceptuję termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury.   
3) Oświadczam, iż wszelkie usterki i wady  dot. przedmiotu zamówienia  będą usuwane w terminie 

wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotowego postępowania.  Wnioski i 
zgłoszenia należy kierować na adres: Nazwa i adres oraz nr tel. i fax lub e-
mail.................................................................................................................................................. 

4) Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia jest  ....................................nr 
tel,...................fax ..........................* 

5) Termin związania ofertą – 30 dni. 
6) Na oferowany przedmiot zamówienia   udzielam gwarancji w ilości  zadanie nr   ....          

................. miesięcy* 
 
5.  Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji zamówienia. 
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5.1.Oświadczamy, że pozyskaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje dot.  wykonania 
przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
5.2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w pkt. 4 ppkt 5) ww. 
5.3 . Oświadczamy, że załączone do warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz 
postanowienia  zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.  
5.4 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  
5.5 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
6. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę*: 
 
Do oferty załączam 
(wymienić) - ........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... itd. 
 
 
7. Zastrzeżenie wykonawcy* 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: /podać 
jeśli dotyczy/ 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 
8. Inne informacje wykonawcy*:  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTT 
9. Oświadczam, iż wykonam  w całości przedmiot zamówienia *bez/ z  udziałem  
podwykonawców,   którym powierzam zakres zamówienia ..........................................  
 
 
 
10. Oferta zawiera razem ....................stron*. 
 
 
 
Miejscowość i data ................................... 
 
 
______________________________                                        _____________________________ 
Imiona i nazwiska osób                                             Czytelne  podpisy osób uprawnionych do  
uprawnionych do  reprezentowania wykonawcy                          reprezentowania wykonawcy
   
 
* podać żądane informacje lub niepotrzebne skreślić  
 
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku 
podatkowego) wówczas ono powinno zawierać: 

• potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

• wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), 

• wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwo
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     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Zał. nr 2 

 

Zadanie nr   1.  Jednostki centralne– sprzęt używany 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartoś
ć brutto 

Nr 
katalogowy 

1 Jednostki centralne Szt. 

115 
 
 
 

     

  
 Przedmiot Zamówienia: jednostki centralne  
Nazwa i typ/model:  
Producent:  
Rok produkcji nie wcześniej niż   2014:   

 

1. Funkcja  2. Parametr wymagany  
3. Parametr oferowany 

(opisać) 

Procesor 

Procesor - 64 bit. O architekturze x86, 
osiągający w teście PassMark min. 7140 
punktów w niezależnych testach 
www.cpubenchmark.net na dzień 30.04.2019 

 

Pamięć min. 4 GB DDR3  

Karta graficzna wsparcie dla DirectX (min. w wersji 11)  

Komunikacja Karta sieciowa 100/1000 Mb/s  

Porty 

min. 1 x RJ45, 
min. 1 x DisplayPort, 
min. 1 x DVI, 
min. 1 x VGA, 
min. 8 x USB, 
min. 1 x PS2, 
min. 1 x PCI-Ex x16, 
min. 1 x PCI-Ex x1 
min. 3 x SATA 
min. 1 x Jack 3,5mm, 

 
 
 
 
 
 
 

Dysk twardy HDD, min. 500 GB  

Napęd Nagrywarka DVD-RW (SATA)  

Obudowa typu Small Form Factor  

Cechy dodatkowe 
możliwość pracy w pozycji poziomej jak i 
pionowej 

 

System operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny *  

Wyposażenie kabel zasilający  

Gwarancja min. 12 miesięcy  
 
Oprogramowanie ma być dostarczone zgodnie z polskim i unijnym prawem, tak żeby Zamawiający 
w przypadku kontroli zewnętrznej posiadał wszystkie niezbędne dokumenty świadczące o nabyciu 
oprogramowania i sprzętu w sposób legalny. Pod pojęciem wszystkie niezbędne dokumenty 
rozumiemy informacje przedstawione w formie papierowej, elektronicznej świadczące o tym, że 
dostawca oprogramowania nabył sprzęt w sposób legalny, posiada prawo do jego odsprzedaży, 
jest licencjonowanym sprzedawcą firmy Microsoft mającym prawo na sprzedaż, instalacje itp. 
związane z licencjami typu  refurbished 
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Czynności dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia.  
 
Prace związane z instalacją i konfiguracją każdego  zestawu komputerowego po udzieleniu zamówienia 
realizowane przez Wykonawcę : 
 

− Tworzenie i konfiguracja kont użytkowników (2 konta w systemie)  
− Aktualizacja systemu do bieżącej wersji  
− Instalacja oprogramowania antywirusowego (dostarcza Zamawiający w postaci kodów)  
− Instalacja i konfiguracja wskazanego oprogramowania szt.6 (wg zaleceń Zamawiającego)  

Instalacja i konfiguracja darmowego pakietu biurowego OpenOffice minimum 3.3 
 
* Pakiet operacyjny - równoważność 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny. System dostarczony 
razem z certyfikatem licencyjnym  (certyfikat obejmujący wersję 64bit). System dostarczony wraz z 
licencją dostępową CAL na użytkownika („per user”) do posiadanych przez zmawiającego 
serwerowych systemów operacyjnych klasy Microsoft Windows Serwer 2012 (licencja CAL typu MOLP 
Government).  
Warunki równoważności systemu: 
System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi: 
1. umożliwić instalację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Office 2007/ 

2010/ 2016/2019 
2. umożliwiać rejestrację konta komputera w systemie domenowym Zamawiającego przy użyciu konta 

administratora domeny; 
3. umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek; 
4. umożliwiać dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 

systemu;  
5. umożliwiać pobranie darmowych aktualizacji w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 

(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 

6. zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; 
7. posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   
8. posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  
9. posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) ; 
10. posiadać funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer; 
11. posiadać interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z 

interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które 
użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 

12. umożliwiać zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie 
systemu;    

13. posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 

14. posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny 
z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 

15. posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 

16. posiadać funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; 

17. posiadać funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 

18. posiadać zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi; 

19. posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim; 
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20. posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem;  
21. umożliwiać przystosowanie środowiska graficznego systemu dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących);  
22. umożliwiać zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki zdefiniowane na serwerach Zamawiającego 

– przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 
lub aplikacji; 

23. umożliwiać wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

24. posiadać automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
25. umożliwiać wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
26. umożliwiać rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego; 
27. posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 

odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
28. dostarczać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 , 2.0 , 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
29. dostarczać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
30. umożliwiać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
31. posiadać rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego 
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać 
wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

32. posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
33. posiadać funkcjonalność pulpitów wirtualnych; 
34. posiadać transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku 

dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
35. umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 

modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 
36. udostępniać modem; 
37. posiadać oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
38. umożliwiać przywracanie plików systemowych; 
39. posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest 

podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików 
itp.); 

40. umożliwiać blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

41. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) dostarczonych 
komputerów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami takimi jak: 
− udziały sieciowe i uprawnienia do nich 
− przyjmowanie polityk bezpieczeństwa zdefiniowanych na serwerach Zamawiającego 

42. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, w celu potwierdzenia warunków 
równoważności musi dostarczyć wraz z ofertą: 

− pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego, 
− wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego, 
− pełne warunki i zasady świadczenia usług subskrypcji (aktualizacje i wsparcie). 

43. Jeżeli zaoferowane oprogramowanie równoważne będzie wymagało konieczności poniesienia przez 
Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności zmianę konfiguracji usług sieciowych, 
szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk 
komputerowych, dokonanie kompatybilności z używanymi przez Zamawiającego systemami i 
aplikacjami) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze 
teleinformatycznej Zamawiającego, to wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie 
współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje 
zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca 
pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-
programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających 
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właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu 
oprogramowania równoważnego 
 

Czynności dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia.  
 
Prace związane z instalacją i konfiguracją każdego  zestawu komputerowego po udzieleniu zamówienia 
realizowane przez Wykonawcę : 

− Tworzenie i konfiguracja kont użytkowników (2 konta w systemie)  
− Aktualizacja systemu do bieżącej wersji  
− Instalacja oprogramowania antywirusowego (dostarcza Zamawiający w postaci kodów)  
− Instalacja i konfiguracja wskazanego oprogramowania szt.6 (wg zaleceń Zamawiającego)  
− Instalacja i konfiguracja darmowego pakietu biurowego OpenOffice minimum 3.3 

 
 
 
Zadanie nr 1 cd.  Monitory– sprzęt używany 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 

1 Monitory Szt. 
10 
 
 

     

 
 Przedmiot Zamówienia: monitory 
Nazwa i typ/model:  
Producent:  
Rok produkcji nie wcześniej niż 2015 :   

 
 

1. Funkcja  2.Parametr wymagany  3.Parametr oferowany (opisać) 

Rozmiar matrycy min. 22"  

Format matrycy 16:10  

Typ matrycy Anti-glare  

Rozdzielczość min. 1680x1050  

Kąty widzenia min. 160 stopni w poziomie i w pionie  

Czas reakcji max. 6 ms  

Jasność min. 250 cd/m2  

Kontrast min. 1000:1  

Wejścia min.:DVI, Display Port, VGA  

Możliwości regulacji wysokość, pochylenie, obrót  

Funkcje dodatrkowe hub USB, PIVOT  

Wyposażenie 
kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA-VGA, 
kabel sygnałowy DVI -DVI 

 

Gwarancja min. 12 miesięcy  

 
 
Zadanie nr 2. Klawiatura– sprzęt fabrycznie nowy 
 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta/nr 

katalogowy 

1 klawiatura Szt. 
115 
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Funkcja  Parametr wymagany  Parametr oferowany 

Układ klawiszy QWERTY   

Liczba klawiszy 104  

Klawisze numeryczne tak  

Długość przewodu min. 1,4 m  

Typ złącza USB  

Kolor obudowy czarny  

Gwarancja min. 12 miesięcy  
 
Cd.  zadania nr 2 -  myszy komputerowe– sprzęt fabrycznie nowy 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 

1 Myszy komputerowe Szt. 
115 

 
 

     

 
 Przedmiot Zamówienia: myszy komputerowe  
Nazwa i typ/model:  
Producent:  
Rok prod. 2018 lub 2019:  

 

1.Funkcja  2.Parametr wymagany  3.Parametr oferowany (opisać) 

Technologia optyczna  

Rozdzielczość 
min. 1000 dpi, regulowana (min. 2 
tryby pracy) 

 

Długość przewodu min. 1,5 m  

Typ złącza USB  

Kolor obudowy Czarny lub szary  

Wymiary min. 100 x 65 x 35 mm  

Gwarancja min. 12 miesięcy  
 
 
Cd. zadania nr 2 - listwy zasilające– sprzęt fabrycznie nowy 
 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość Cena netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 

1 Listwy zasilające Szt. 
20 
 
 

     

 
1.Funkcja  2.Parametr wymagany  3.Parametr oferowany (opisać) 

Ilość gniazd min. 4  

Długość przewodu 1,5 m  

Wyłącznik tak  

Ochrona przeciwprzepięciowa tak  

Gwarancja min. 12 miesięcy  
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Cd. zadania nr 2 -  Listwy zasilające– sprzęt fabrycznie nowy 
 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta/

nr 
katalogowy 

1 Listwy zasilające Szt. 
20 
 
 

     

 
 
1.Funkcja  2.Parametr wymagany  3.Parametr oferowany (opisać) 

Ilość gniazd min. 4  

Długość przewodu min. 3 m  

Wyłącznik tak  

Ochrona 
przeciwprzepięciowa 

tak  

Gwarancja min. 12 miesięcy  
 
 
 
 
Zadanie nr 3. Drukarka – sprzęt fabrycznie nowy 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia Jedn. m. Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta/nr 

katalogowy 

1 Drukarka Szt. 
2 
 
 

     

 
 Przedmiot Zamówienia: drukarka  
Nazwa i typ/model:  
Producent:  
Rok produkcji :  2019 

 
 
1.Nazwa parametru 2. Wymagane graniczne parametry  3.Oferowany parametr 

opisać 
Technologie w 
zakresie 
rozdzielczości druku 

Min. FastRes 1200, ProRes 1200, 600 dpi   

Szybkość procesora Min. 1200 MHz   
Języki drukowania Min. PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, 

drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7), URF, PCLM, 
PWG  

 

Wyświetlacz Dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD z 
podświetleniem  

 

Łączność, tryb 
standardowy 

Min. 1 port USB Hi-Speed 2.0; 1 port USB hosta; 1 karta 
sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T  

 

Dostosowany do 
pracy w sieci 

Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)   

Minimalne wymagania 
systemowe 

Windows 10 (32-bit i 64-bit), Windows 8.1 (32-bit i 64-
bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-
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bit); Procesor 1 GHz, 1 GB pamięci RAM (32-bitowa) lub 
2 GB pamięci RAM (64-bitowa), 400 MB wolnego 
miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub 
Internet, port USB lub port sieciowy; Windows Vista (32-
bitowy): Procesor 1 GHz (32-bitowy / x86), 1 GB pamięci 
RAM (32-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na dysku 
twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB 
lub port sieciowy; Windows Server 2003 (32-bitowy) 
(SP1 lub nowszy), Windows Server 2003 R2 (32-
bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy) (SP1 lub 
nowszy): Procesor 1 GHz (32-bitowy / x86), 1 GB 
pamięci RAM (32-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na 
dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port 
USB lub port sieciowy; Windows Server 2008 (64-
bitowy) (SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 R2 
(64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) 
(SP1): Procesor 1 GHz (64-bitowy / x64), 2 GB pamięci 
RAM (64-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na dysku 
twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB 
lub port sieciowy  

Minimalne wymagania 
systemowe dla 
komputerów 
Macintosh 

OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 
10.10 Yosemite, Internet, port USB, 1 GB wolnego 
miejsca na dysku twardym, sprzęt zgodny z systemem 
operacyjnym (wymagania sprzętowe dla systemu 
operacyjnego: patrz strona http://www.apple.com)  

 

Obsługiwane systemy 
operacyjne 

System operacyjny Windows z obsługą sterownika 
dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemów 
Windows 10 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu 
RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemów 
Windows 8/8.1 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu 
RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemów 
Windows 7 32/64-bitowych, wszystkie wersje systemów 
Windows Vista 32-bitowego (Home Basic, Premium, 
Professional itd.); System operacyjny Windows z 
obsługą uniwersalnego sterownika druku (ze strony 
hp.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 
64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), 
wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit 
(z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie 
wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie 
wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home 
Basic, Premium, Professional itd.); Mac OS (sterowniki 
druku HP są dostępne na stronie hp.com i w Apple 
Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, 
OS X 10.10 Yosemite; Systemy operacyjne urządzeń 
przenośnych (sterowniki systemowe): iOS, Android, 
Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (oprogramowanie 
systemowe HPLIP, automatyczna instalacja): BOSS 
(3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 
6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 
14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), 
UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 
14.04, 14.10); Linux OS (oprogramowanie systemowe 
HPLIP, instalacja ręczna): MANDRIVA LINUX (2010.0, 
2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS 
(2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 
2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE 
LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 
10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS 
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(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM 
SCRATCH (6); Inne systemy operacyjne: UNIX  

Standardowa 
pojemność pamięci 

Min. 256 MB pamięci DRAM; 256 MB pamięci flash 
NAND  

 

Maks. pojemność 
pamięci 

Min. 256 MB pamięci DRAM; 256 MB pamięci flash 
NAND  

 

Standardowa 
pojemność odbiornika 
papieru 

Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy  

Podajnik papieru, 
opcj. 

Opcjonalny trzeci podajnik na min. 550 arkuszy   

Standardowa 
pojemność podajnika 
papieru 

Uniwersalny podajnik 1 na min. 100 arkuszy, podajnik 2 
na min. 250 arkuszy  

 

Maksymalna 
pojemność odbiornika 
(arkusze) 

Do 150 arkuszy   

Drukowanie 
dwustronne 

Automatyczny (standardowo)   

Obsługiwane formaty 
nośników 

Podajnik 1 min.: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), 
koperty B5, C5, DL, niestandardowe formaty; Podajniki 2 
i 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), 
niestandardowe formaty  

 

Rozmiary nośników, 
do dostosowania 

Podajnik 1: 76,2 × 127 do 215,9 × 355,6 mm; Podajniki 
2, 3: 104,9 × 148,59 do 215,9 × 355,6 mm  

 

Nośniki min. Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, 
kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, 
ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie 
przezroczyste  

 

Gramatura nośników, 
obsługiwana 

Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny 
podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m²  

 

Zasilanie Napięcie wejściowe 110 V: 110–127 V pr. zm. (±10%), 
50/60 Hz (±2 Hz); Napięcie wejściowe 220 V: 220–240 V 
pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) (nie dwunapięciowy; 
zasilanie w zależności od kodu identyfikującego w 
numerze części)  

 

Sprawność 
energetyczna 

Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver   

Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205   
Zakres temperatur 
podczas eksploatacji  

Od 15 do 32,5°C   

Dopuszczalna 
wilgotność względna 
podczas eksploatacji 

wilgotność względna 30-70%   

Kabel w zestawie Kabel USB 3 m.  
Gwarancja Min. 12 miesięcy.   
 
 
 
Zadanie nr 4. Urządzenie wielofunkcyjne – sprzęt fabrycznie nowy 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nazwa 
producenta/nr 

katalogowy 

1 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 

Szt. 
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 Przedmiot Zamówienia: urządzenie wielofunkcyjne 
Nazwa i typ/model:  
Producent:  
Rok produkcji :  2019 

 

Nazwa parametru Wymagane graniczne 
parametry  

Oferowany parametr (posać) 

Technologia druku 

druk atramentowy 
(możliwość stosowania 
zamienników bez 
atramentów bez utraty 
gwarancji) 

 

Kolory 
C, M, Y, K (cena każdego 
atramentu nie wyższa niż 20-
30zł brutto) 

 

Komunikacja min. USB  
Ilość podajników min. 1  
Pojemność podajników min. 100 arkuszy  
Pojemność odbiornika min. 50 arkuszy  
Obsługiwane nośniki min.: papier, koperty, etykiety  

Obsługiwane formaty nośników  
min.: A4, A5, A6, koperty C5, 
koperty DL 

 

Obsługiwana gramatura nośników 65-220 g/m²  +/- 10%  
Podajnik dokumentów automatyczny, typu ADF  
Pojemność podajnika dokumentów min. 20 arkuszy  
Wydajność wkładu czarnego min. 2 200 str.  

Interface urządzenia 
z wyświetlaczem, 
umożliwiający bezpośrednią 
konfigurację 

 

Prędkość druku  
min. 10 kolorowych str./min i 
min. 26 czarno-białych str./min 

 

Faks: interfejs min. 1 x RJ-11  

Scaner 
 A-4. Rozdzielczość skanera 
minimum 1200 x 1200 dpi 

 

Faks: szybkość komunikacji min. 14,4 kb/s  
Wymiary (szer. × gł. × wys.)  max. do 44 × 38 × 18 cm  
Waga max. 9 kg  

Sprawność energetyczna 
min. Certyfikat ENERGY 
STAR®  

 

Gwarancja 
min. 24 miesięcy z opcją 
przedłużenia do 36 m-cy. 

 

Przewód dodatkowe wyposażenie 
 USB min. 3 m – drukarka-
komputer  

 

 
 
Zawarte w tabelach parametry techniczne zamawianych urządzeń stanowią niezbędne 
minimum, które musza posiadać oferowane produkty.  
Do oferty należy załączyć opis parametrów technicznych oferowanych urządzeń 
sporządzony w np. formie tabeli. 
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Załącznik nr 3 
 
Wykonawca: 
TTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTT 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
TTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTT 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:     dostawa wraz 
z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego  sprzętu komputerowego, drukarek i 
urządzenia wielofunkcyjnego (nr spr. SZP-332-30KO/2019), prowadzonego przez 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

TTTTT.TT. (miejscowość), dnia TTTT.TT. r.  

 

       TTTTTTTTTTTTTTTT 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. TTTT. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.. 
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TTTTT.TT. (miejscowość), dnia TTTTTTT. r.  

 

       TTTTTTTTTTTTTTTT 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

TTTTT.TT. (miejscowość), dnia TTTTTTT. r.  

 

       TTTTTTTTTTTTTTTT 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

TTTTT.TT. (miejscowość), dnia TTTTTTT. r.  

 

       TTTTTTTTTTTTTTTT 

(podpis) 
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         UMOWA NR SZP/30/L./2019/PW                Zał. nr 4 

Umowa została zawarta  dnia ..............2019r.   pomiędzy : 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof.  Stanisława Popowskiego  
adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a  

 NIP  739-29-54-843     Regon 000295580 

reprezentowanym przez: 

1.      Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek 

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

adres siedziby: ul. 
            NIP                                     Regon  

reprezentowanym przez: 

1.  ................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie Zapytania ofertowego na 

dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia TT-05-2019r. (znak 
sprawy: SZP-332-30KO-2019), opartego na przepisach Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień 
poniżej wartości 30 tyś. €,  w ramach  zamówienia zadanie nr TTTTT.  została wybrana oferta w/w 
Firmy.      

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do magazynu ogólnego Zamawiającego   
urządzenia /zestawu................... typ nazwa, rok produkcji, producent ......................, o parametrach 
technicznych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 oferty Wykonawcy z dnia................., która 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 

        § 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – dostawa  przedmiotu zamówienia do  Zamawiającego –
Magazyn ogólny    nie później niż w terminie  ......... dni od daty niniejszej umowy.  

2. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania dokumentu WZ lub datę podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego sprawnego urządzenia bez uwag. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji  - na zasadach ogólnych wg przepisów obowiązujących na terenie 
RP. Zgłoszenia przesyłane będą faksem lub e-mail  na nr: tel .................................... adres e-mail 
..........................  

4. Całkowity koszt dostawy i związany z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego  ponosi 
Wykonawca. 
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§ 3 Cena i warunki płatności 
1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi  ............ zł. netto   
2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......................zł.  
3. Razem brutto ust. nr 1 i 2:   ..........................zł. 
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  
5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6.  W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
7. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia. 
8. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT. 
10. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru 

przedmiotu umowy przyjętego, jako sprawny technicznie i bez wad.  
11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto nr .........................., w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 
12. Rachunek/Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której 

wynika płatność. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 4 Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1 § 2 umowy. 
2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; 
b) rozładunek, ustawienie  w Magazynie ogólnym szpitala 

3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 9.00-14.00 po uprzednim 
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ........................................................... 
5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: TTTTT....... 
        Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny i 
pozbawiony  
        wad. Odbiór sprawnych technicznie urządzeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.  (Dotyczy 
zadania nr 1.  
        Każda jednostka centralna zostanie uruchomiona i sprawdzona pod względem legalności 
dostarczonego wraz z  
        nią oprogramowania oraz parametrów technicznych elementów składowych urządzenia. Przed 
dostarczeniem  
        jednostek centralnych Wykonawca zobowiązany będzie wykonać prace związane z instalacją i 
konfiguracją  
        każdego  zestawu komputerowego, które obejmować będą: 

− Tworzenie i konfiguracja kont użytkowników (2 konta w systemie)  
− Aktualizacja systemu do bieżącej wersji  
− Instalacja oprogramowania antywirusowego (dostarcza Zamawiający w postaci kodów)  
− Instalacja i konfiguracja wskazanego oprogramowania szt.6 (wg zaleceń Zamawiającego)  

      -       Instalacja i konfiguracja darmowego pakietu biurowego OpenOffice minimum  3.3 
6. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony 

umowy. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia 

towaru przez Zamawiającego. 
8. Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada 

Wykonawca.  
9. Realizacja każdego z zadań  ma charakter samodzielnego zobowiązania stron, ze wszystkimi 

płynącymi z tego tytułu  konsekwencjami prawnymi.  
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§ 5 Warunki gwarancji i serwisu 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie 

gwarancyjnym oraz bez dodatkowych opłat za transport, dojazd oraz wymienione części. 
2. Termin gwarancji ustala się na:  zadanie nr ....       .......... miesięcy od daty podpisania protokołu 

zakończenia odbioru całego zakresu dostaw objętego niniejszą umową. 
3. Gwarancję przedłuża się o czas spowodowany naprawą gwarancyjną. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia. 

 
§ 6 Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z winy 
Wykonawcy,  w formie kar umownych. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych:                                                                                      
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1; 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny 

określonej w § 3 ust. 1; 
c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 

1 w wysokości:  zadanie nr 1  -  5%;  zadanie nr 2, 3, 4  - 1%  wynagrodzenia określonego w par. 
3 ust. 3  za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie 
przedmiotu umowy. 

d) 50 złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu niesprawności lub braków lub wymiany 
dostarczonego do Szpitala, do  odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zwłoka 
przekroczy 7 dni od daty przesłania Wykonawcy notatki wzywającej do usunięcia wymienionych 
powyżej niezgodności   

e) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny usterkowego 
przedmiotu  za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na 
usuniecie usterki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w 
wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z należności okreslonej w § 3 ust. 3 na podstawie noty 
księgowej 

5. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
 

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający odstąpi od umowy: 

a) gdy zaistniała istotna zmiana 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 powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

b) w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 c) nie dotrzyma terminów wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  
        mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 Zmiany do umowy 
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  

postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  
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1.4 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie 
umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu 

1.5 zmiany nazwy Zamawiającego 
1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie  
2 Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i 

jego  
       akceptacji przez Strony. 
3.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
4. Nie stanowi zmiany umowy : 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego); 
b) zmiany danych teleadresowych,; 

 
§ 9 Inne postanowienia umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wybrane przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. 
zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
2. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą  osób trzecich, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku 

wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy.  
4. Umowa obowiązuje od dnia .................2019r. 
5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 

umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, 
właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

 
 
 
 
LLLLLLLLLLLLL..L                          LLLLLLLLLLLLLLL  
  
 
 
 
 

 
        WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


