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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SWZ) 

 
 Nazwa zamówieniu publicznego: Sprzęt i oprogramowania informatyczne na 
doposażenie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Oddziału Klinicznego Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej – postępowanie dogrywkowe 

 
 
 

Strona prowadzonego postępowania: https://www.wssd.olsztyn.pl  
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP :  /wssdOlsztyn/SkrytkaESP 
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. 089-5393455 
Str. internetowa   www.wssd.olsztyn.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający przeprowadzi w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający: 
- wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
 
Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. 
zm.), dalej jako „ustawa”. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego  
produktów i urządzeń informatycznych: 
Zadanie nr 1: Komputery All in One – 2 szt. 
Zadanie nr 2. Komputery biurowe i monitory – 15 kpl., oprogramowanie i inne 
urządzenia peryferyjne 
Zadanie nr 3 – Drukarki laserowe – 4 szt.  
Zadanie nr 4 – Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. 
Zadanie nr 5 – Czytniki kodów kreskowych – 4 szt. 
Zadanie nr 6 – Sieć LAN WiFi – 1 kpl 
 
Zamówienie  jest podzielone na części. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych. Ilość części – 6. 
 
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 6 części. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części. Wykonawca może 
złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale XXIII niniejszej 
SWZ oraz zał. nr 2 do SWZ 
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3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV:  30200000-1; 30213000-5; 30231300-1; 30231320-6; 486200000-0; 30232110-8; 

30232000-4; 302161130-6; 48700000-5; 32400000-7; 32420000-3; 488142200-9; 
48000000-8; 4882000-2. 

 
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 Ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej POIŚ na 
lata 2014–2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych “ Poprawa warunków 
leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy oddziału 
klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób 
nowotworowych w WSSD. Umowa POIŚ.09.02.00-00-0203/21-00/65/2021/449. 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – do 21 dni od daty udzielenia zamówienia  

 
V. Warunki udziału w postępowaniu.  
Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.  
 
VI. Podstawy wykluczenia. 
 
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli nie wykaże braku podstaw do jego  wykluczenia. 
2. Weryfikacja podstaw wykluczenia oparta jest o art. 108 ust. 1 ustawy jako obligatoryjne 

przesłanki. 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 
którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie złożonego  z ofertą oświadczenia 
wykonawcy z art. 125 ust. 1 (zał. nr 3 do ZWS) oraz wymaganych środków dowodowych ( o ile 
przewidziano w ogłoszeniu i SWZ żądanie podmiotowych środków dowodowych). 

 
 
VII. Podmiotowe środki dowodowe  
 
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku 
podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
VIII. Przedmiotowe środki dowodowe  
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy  odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, 
zamawiający nie żąda dokumentów. 
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IX. Oferta ma zawierać: 
 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Formularz 

ofertowy, 
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, Formularz 

cenowy i opis przedmiotu zamówienia , 
3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ 

 
X. Wymagania dotyczące dokumentów:  
 
1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
 
XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
 
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem  
1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

/wssdOlsztyn/SkrytkaESP w zakresie składania ofert , zmiany i wycofania oferty , 
1.2.   miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

/WSSDolsztyn/SkrytkaESP  
lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@wssd.olsztyn.pl  w zakresie zadawania 
pytań , wezwań, uzupełnień , składania wyjaśnień, oświadczeń. 

1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich wpływu na skrzynkę ePUAP Zamawiającego lub poczty e-mail 
Zamawiającego.  

1.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest 
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

1.7. Zamawiający wymaga  aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej: 

1.7.1. podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700, z późn. zm.) lub 

1.7.2. podpisem osobistym, o którym mowa w  ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730). 

1.7.3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument ( elektroniczny bądź skan ) 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1.7.4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument  
(  elektroniczny bądź skan ) opatrzony podpisem zaufanym ( e-Puap) bądź osobistym  
( przy użyciu e-dowodu ). 

1.8. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana 
wskazanym nr referencyjnym sprawy. 

 
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
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środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie  (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 
2020r, poz. 2415) 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni  przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem 
składania ofert (art. 284 ust 1 i 2 ustawy pzp ). 

 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami . 

 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski; adres e-mail: 
przetargi@wssd.olsztyn.pl tel. 602 81 65 46.  

 
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do zamawiającego zapytania. 

 
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. 
 
XII. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z zaistnieniem sytuacji 
określonej w art. 65 ust 1 ustawy pzp. 
Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się.  
 
XIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XIV. Termin związania ofertą: 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 21-11-2021r , zgodnie z brzmieniem art. 307 ustawy 
pzp. 
 
XV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do formularzy komunikacji.  

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych  pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl  

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia  

i wykazy składane wraz z ofertą wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
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8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na Platformie ePUAP i na miniPortalu. Każda oferta musi być 
zaszyfrowana. Sposób szyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
Platformie ePUAP i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.  

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11.1. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną Część skompresowane do jednego pliku ( ZIP ).  

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 
XVI. Sposób i termin składania ofert: 
 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając 
skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP 
 
do dnia  26-10-2021r r. do godz. 10:00 

 
Oznakowanie oferty. Plik z oferta ma zawierać nazwę wykonawcy  i numer postępowania 
 (Nazwa wykonawcy: ………………   - SZP-332-86PN-2021)  
 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie 
zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego. 

 
2.  Termin otwarcia ofert 

Otwarcie nastąpi dnia  26-10-2021 r. o godz. 12:00 
 

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte lub 
oferty w całości; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 
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 1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem 
zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

 
XVIII. Opis kryteriów oceny ofert: 
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 
Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
    1. Cena 60% 
    2 Okres gwarancji 40% 
  
TG – ilość punktów przyznanych za kryterium okres  gdzie 24  miesiące  = 0pkt; 36 miesięcy i 
więcej = 40pkt. Termin podać w  zał. nr 2 do SWZ  
 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

..

.
1

badof

naj
p C

C
RxW 

   + TG    

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 udzielonej gwarancji 
 
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 
4. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1).  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
2). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 1. 

5.  Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans 
punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert . 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
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2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 308 ust. 2). W przypadku gdy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający 
przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 308 ust. 3 pkt 1a ).  

 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 

lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 59 ).  

 
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy. 
 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian 
umowy. 

1.  Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4  do 
SWZ. 
2. Zamawiający posiada konto przeznaczone do elektronicznego fakturowania. W związku z 
obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 
oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz 
upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki 
obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 
publicznych), Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.  Fakturę należy przesłać 
listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem 
ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z  ustawą z dnia 09 listopada 2018r.  
O elektronicznym fakturowaniu na PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, które 
umożliwia Wykonawcy złożenie faktury elektronicznej Rodzaj  – NIP, numer adresu 7392954843 
3.  Zamiana umowy 

3.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się 
w art. 455 ustawy, oraz w projekcie umowy stanowiącej załączniki do SWZ.  
3.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 
umowy) w zamówieniach publicznych (…), ( Dz. U. z 2018r poz. 2191.)  
4. Termin płatności faktur z przedmiot zamówienia do 60 dni. 

 
 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Środki ochrony prawnej: 
 Odwołanie  
 Skarga 
Odwołanie 
Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w art. 513-516 art. Ustawy pzp, w terminie 5 dni od 
dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
 
Skarga 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu na zasadach określonych w art. 579-580 ustawy. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale IX - Środki ochrony prawnej. 
 
XXIII. Opis części zamówienia: 
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienia na 6 części.   
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu opisu przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia  
 
 
XXIV. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 
drogą elektroniczna. 
 
1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
2. Adres strony internetowej: www.wssd.olsztyn.pl  
3. Adres poczty elektronicznej / skrzynki podawczej ePUAP na który należy przesłać ofertę : / 
wssdOlsztyn/SkrytkaESP 
 
 
XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXVI. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 96 ust 2 pkt 2. 
 
XXVII. Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 94  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 94. 
 
XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
XXIX. Postanowienia końcowe: 
Zasada ogłoszenia wyników przetargu 
O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami 
art. 253 ust 1 ustawy. 
Zasady udostępniania dokumentów  

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
2.  Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że: 

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 
zdanie drugie, 
2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od 
dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków 

 
 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr 
Stanisława Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-86PN-2021 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 2019 z  2019r), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 
 
XXX. Załączniki: 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – formularz opisu przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 4 – projekt umowy  
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp 

 
 
SWZ opracował: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych – Piotr Wichowski  

 /podpis nieczytelny/      
                     

 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym: Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych mgr Leszek Gutowski 
                                                                                                             /podpis nieczytelny 
 
                                                       
 
              
   Zatwierdzam SWZ  

______________________________________ 
          

      dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
             DYREKTOR SZPITALA 

                               /podpis nieczytelny/ 

Olsztyn, dnia 14-10-2021r 
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        FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY zał. nr 1 
 

1.Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 
   

Siedziba: ................................................ Województwo …………………………… 

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*  

Numer faksu:   0 (....  ) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................ 

Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................   

Godziny urzędowania            ................................................... 

Jestem:   osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą 
działalności…  /  mikro /   małym   / średnim / dużym / innym   - przedsiębiorstwem  
(skreślić niewłaściwe)  
 
2. Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie   
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn 
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-86PN-2021, oferujemy wykonanie 
zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 3.1  Cena oferty 

Zadanie 
nr  

Cena 
netto zł. 

Podatek VAT w 
zł. 

Stawka VAT % Cena brutto zł 

 
 

 
 

   

     
 
/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i 
dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/ 
 
4.Oświadczam, że: 
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.  
4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ. 
4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów  
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 
 

 
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... .... 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... ..........  

 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/ 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do 
zawarcia umowy 
 
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
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wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
7.3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym 
postępowaniu  

7.5 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. (jeśli dotyczy należy podać nr  
       zadania i pozycje w zadaniu)  
7.6 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. 
 

8. Dokumenty 
       Informujemy, że :   

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………  

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ………………………………………. 

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : …………………………  

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać 

numer postępowania ) : ………………………………………. 

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i 

oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.  
 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
11.Inne informacje wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron. 
 
13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców . 
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli 
dotyczy)................................................................................................. 
 
___________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data ....................................... 
 
* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp. 
**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 kwoty podatku
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                                                                      Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 
Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2. 

 
Zadanie nr 1. Komputer stacjonarny typu All in One  
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. 

m. 
Ilość Cena netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 
Komputer 
stacjonarny typu All 
in One 

Szt. 2 
    

 
 
  

 *Przedmiot Zamówienia: Komputer stacjonarny typu All in One 
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  …………………..  
 
*Producent (podać):……………………….. 
 
*Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): …………………….. 
 
 

Funkcja1 2.Parametr wymagany - wymagalność 3. TAK, parametr, funkcja 
oferowany* (wpisać, podać  
poniżej w wierszach) 

Obudowa - zintegrowana z monitorem (AIO) 
- musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona lub równoważne pozwalające na 
fizyczne zabezpieczenie urządzenia)  
- założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej 
obudowy 
- Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu 
ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy. 
- Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, part 
numberem, numerem seryjnym 

opis 

Płyta główna Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie 
produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla 

tak 
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danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta 
komputera, zawierający numer seryjny komputera oraz numer seryjny 
płyty głównej. 

Procesor Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 
oferowanego podzespołu. 
1) procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość 
uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, o 
średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6495 pkt. w teście 
PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
2) wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą 
ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający 
nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera 
będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, 
3) wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu 
nie starszą niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w DUUE  
ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. 

Tak opis 

Pamięć Min. 16 GB 2666MHz non-ECC 
2 banki pamięci umożliwiające wymianę kości RAM 8 

tak 

Dysk M.2 512 GB SSD PCIe 3.0x4 NVMe tak 
Karta 
graficzna 

Zintegrowana z procesorem komputera tak 

Wyposażenie 
multimedialn
e 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 
Wbudowane w obudowie komputera: głośniki stereo min. (2x3W), port 
słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO), kamera 
video min. 720p z mechaniczną zasłoną obiektywu, dwa mikrofony. 

tak 

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z 
zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej 
współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku 
potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj 
obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego 
komputera ). 

tak 

Bezpieczeńst
wo 

- Złącze typu Kensington Lock 
- Możliwość ustawienia portów USB z poziomu BIOS w jednym z dwóch 
trybów: 

o użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej 
podłączonego do pamięci USB na komputer, ale nie może kopiować 
danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do 

tak 
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portu USB 
o użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci 
masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może 
kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej 

- TPM 2.0 
- Funkcja bezpiecznego usuwania danych z dysku dostępna z poziomu 
BIOS 

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

Tak 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta 
komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę 
producenta komputera. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez 
dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
- wersji BIOS wraz z datą produkcji BIOS 
- nr seryjnym komputera 
- Ilości zainstalowanej pamięci RAM 
- typie procesora i jego prędkości 
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej 
- nr inwentarzowym (tzw. Asset Tag) - wymagane wolne pole do edycji 
przez administratora 
- nr seryjnym płyty głównej komputera 
- informacja o licencji systemu operacyjnego, która została 
zaimplementowana w BIOS 
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania 
poniższych czynności:  
- Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS 
- Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia 

poszczególnych urządzeń z listy startowej. 
- Funkcja bezpiecznego usuwania danych z dysku 

Tak 

Ekran Matowy, min.23” max. 24”, 
Rozdzielczość min. 1920x1080, 
Jasność min. 250nits, kontrast 1000:1 
Matryca wykonana w technologii IPS  

Tak opis 

Interfejsy / 
Komunikacja 

6xUSB z czego min. 3 porty na boku obudowy, RJ-45, port słuchawek i 
mikrofonu (dopuszcza się złącze typu COMBO), czytnik karta pamięci 

Tak opis 
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SDXC, HDMI-in, HDMI-out umożliwiający podłączenie dodatkowego 
ekranu 4K. 

Karta 
sieciowa 
LAN 

RJ-45 - 10/100/1000 Tak 

Karta 
sieciowa 
WLAN 

Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 
Bluetooth 5.0 

Tak 

Klawiatura i 
mysz 

Klawiatura przewodowa w układzie US. 
Mysz przewodowa z rolką (scroll) 

Tak 

Napęd 
optyczny 

Nagrywarka DVD Tak 

Zasilacz Energooszczędny zasilacz o sprawności min. 87% o mocy maksymalnie 
70W 

Tak opis 

Certyfikaty, 
oświadczenia 
i standardy 

- Dla producenta sprzętu  
o ISO 9001:2000 
o ISO 14001 
o ISO 50001 
 Certyfikat środowiskowy EPEAT min. Silver 
 ENERGY STAR min. 7.1 
- Deklaracja zgodności CE  
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 

- W przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, Wykonawca przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

tak 

Waga Waga urządzenia bez podstawy nie przekraczająca 7kg Tak opis 
System 
operacyjny  

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który 
spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 

tablet lub monitorach dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym 

Tak podać rodzaj  nazwę programu 
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polskim i angielskim 
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji 

pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą 
skrótów klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki 
Internetowe 

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

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących). 
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 

mechanizm zarządzany przez administratora systemu 
Zamawiającego. 

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w 
modelu peer-to-peer. 

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 
operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej 
wersji o minimum 4 miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i 
profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub 
w chmurze. 

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko 
do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych 
znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z 
prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z 
poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych 
firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego 
przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 
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problemu z komputerem. 
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 
niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 
zapisanej postaci. 

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu 
początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 
identyfikacyjnych sprzętu)." 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej 

z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 

działaniem systemu operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 
operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do 
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby 
automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. 
Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami 
zarządzanymi a niezarządzanymi. 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o 
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie 
biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem 
modułu TPM 

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 
odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 
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34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure 

Boot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez 

wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte 

na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 
centralny. 

38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o 

certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji 

roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń  
Oprogramow
anie do 
aktualizacji 
sterowników 

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające 
automatyczna weryfikacje i instalację sterowników. Oprogramowanie 
musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i 
oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i 
zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez 
ingerencji użytkownika. 

tak 

Gwarancja Czas trwania gwarancji producenta minimum 2 lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt. 3 lata i więcej = 40pkt 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis 
urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we 
współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Odbiór sprzętu do punktu serwisowego osobisty lub kurierem 

Tak. Podać termin gwarancji  

Wsparcie  Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna Tak. Podać adres, nazwę i nr tel. Oraz 
adres e-mail 
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techniczne 

producenta 

24h/dobę na stronie producenta komputera  

 Bezpośredni kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 
Producenta (brak konieczności zgłaszania każdej usterki sprzętowej 
telefonicznie), mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i 
skrócenia czasu usunięcia usterki.  

 Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępna na 
stronie Producenta komputera 

 Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek 
oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub 
chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00  

Wsparcie techniczne świadczone przez producenta lub autoryzowanego 
partnera serwisowego dla urządzeń i preinstalowanego oprogramowania 
OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie.  
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia 
technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej 
producenta. 
 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na 
stronie producenta. 

Wymagania 

dodatkowe 

a. Program antywirusowy wykorzystywany przez szpital ** 
2. Instalacja oprogramowania antywirusowego wykorzystywanego przez 
szpital.** 
3.Klawiatura i mysz komputerowa producenta jednostki centralnej. 
4.Przewody zasilające. 
5. Listwa zasilająca 1,5 m. 
6. Dysk SSD 512 GB 
7. Obudowa do dysku zewnętrznego z przewodem połączeniowym. 

tak 

Linki stron producenta umożliwiający weryfikacje   
podstawowych danych technicznych podanych w ww 
tabeli 

 

podać 
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Zamawiający wymaga, aby oferowane jednostki centralne, komputery, myszy oraz klawiatury pochodziły od jednego producenta. Oferowane 
jednostki centralne mają być tego samego modelu danego producenta.      
 
Czynności dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia.  
 
Prace związane z instalacją i konfiguracją każdego  zestawu komputerowego po udzieleniu zamówienia realizowane przez Wykonawcę (czas realizacji ok. 2 h 
w siedzibie Zamawiającego ) : 
 
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  (wg zaleceń Zamawiającego)  
Instalacja i konfiguracja darmowego pakietu biurowego OpenOffice 
 
** Oprogramowanie antywirusowe 
ESET Endpoint Antivirus (Identyfikator publiczny: 333-DKD-MM3) 
 
*I. 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  w sposób legalny.  
 
 
Zadanie nr 2. Jednostka centralna  
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. 

m. 
Ilość Cena netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Jednostka centralna Szt. 
15 

 
    

 
  

 *Przedmiot Zamówienia: Jednostka centralna 
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  …………………..  
 
*Producent (podać):……………………….. 
 
*Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number): …………………….. 
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1.Funkcja 2.Parametr wymagany 
3.Tak, pparametr, funkcja oferowany* (wpisać poniżej 
w wierszach) 

Przeznaczenie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer 
katalogowy oferowanego sprzętu. 

tak 

Obudowa Typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu. 
Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny 
(dopuszcza się stosowanie napędów slim) zewnętrzna,  
Wyposażona w czytnik kart multimedialnych  
- Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, 
PN, numerem seryjnym 
- Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 1.5W  

Tak  

Zasilacz Zasilacz maksymalnie 260W o sprawności minimum 85% Tak  

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora tak 

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. 
Wyposażona w złącza min.: 
1 x PCI Express 3.0 x16, 
1 x PCI Express 3.0 x1, 
2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe 

Tak 

Procesor Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego 
podzespołu. 
1) procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania 
aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, o średniej wydajności 
ocenianej na co najmniej 12 300 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników 
opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
2) wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą 
kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza 
sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych 
parametrach niż opisywane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
3) wykonawca załączy do oferty wydruk z w/w strony z datą wyniku testu nie starszą 
niż dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, ze wskazaniem wiersza 
odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. 

Tak opisać 

Pamięć operacyjna Min. 8GB DDR4 2666MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB  
Ilość banków pamięci: min. 2 szt. 
Ilość wolnych banków pamięci: min. X szt.  

Tak podać 

Dysk twardy Min 512GB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą Tak opis 
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odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po 
awarii.  

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW  Tak 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z 
możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. 

Tak 

Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  Tak 

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją PXE oraz Wake on LAN 
WiFi 802.11ac 1x1 + BT 4.0 

Tak 

Porty/złącza Wbudowane porty/złącza:  
Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania 
przejściówek lub adapterów za pomocą min: 
- 1 x VGA,  
- 1 x HDMI 
Pozostałe porty/złącza: 
- 8 x USB w tym: 
- z przodu obudowy min. 4 x USB3.2 
- z tyłu obudowy min. 4 x USB z czego min.  2x USB3.2 
- port sieciowy RJ-45,  
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy 
- czytnik kart pamięci 7-in-1  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 
może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Tak opis 

Klawiatura/mysz Klawiatura producenta przewodowa w układzie US 
Mysz przewodowa (scroll) 

Tak 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 

monitorach dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem 

„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i 

angielskim 
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy 

pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów 

Tak podać nazwę programu 
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klawiaturowych lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, 

tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 
konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących). 
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 

zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-

peer. 
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o 
minimum 4 miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do 

uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących 

się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, 
bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika 
zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej 
postaci. 
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22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z 
pozostawieniem plików użytkownika. 

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 
pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem 

systemu operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 
IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie 
szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego 
kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub 
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do 

szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane 

przeglądarki filtr reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat 

chroniony poprzez moduł TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
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39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń  

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- modelu komputera, PN 
- numerze seryjnym, 
- AssetTag, 
- MAC Adres karty sieciowej, 
- wersja Biosu wraz z datą produkcji, 
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni 
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 
- stanie pracy wentylatora na procesorze  
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku i 
napędu optycznego) 
 
Możliwość z poziomu Bios: 
- wyłączania/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy 
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, 
- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, 
- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: 
użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do 
pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia 
pamięci masowej podłączone do portu USB 
użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego 
do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na 
urządzenia pamięci masowej  
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, 
- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora 
- wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie 
wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów 
- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera  
- załadowania optymalnych ustawień Bios 
- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy 

Tak 

Zintegrowany Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku Tak 
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System 
Diagnostyczny 

uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na 
wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: 

 wykonanie testu pamięci RAM  
 test dysku twardego lub SSD 
 test monitora  
 test magistrali PCI-e 
 test portów USB 
 test płyty głównej  
 test myszy i klawiatury 
 test procesora 

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z 
powyższych podzespołów komputera. 
Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej 
komponentów w następującym zakresie: 
PC: Producent, model 
BIOS: Wersja oraz data wydania Bios 
Procesor: Nazwa, taktowanie 
Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny 
poszczególnych kości pamięci 
Dysk: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy 
Monitor: producent, model, rozdzielczość 
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z 
systemem operacyjnym komputera. 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 
Energy Star 8.0 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
- Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE nie większa niż 22 dB  
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki 

Tak 

Waga/rozmiary 
urządzenia 

Waga urządzenia  do 7 kg 
Wysokość nie może być większa niż 35cm 
Szerokość nie może być większa niż 12cm 

Tak opis 

Bezpieczeństwo i 
zdalne 
zarządzanie 

Złącze typu Kensington Lock 
Oczko na kłódkę 

Tak 

Gwarancja Czas trwania gwarancji producenta minimum 2 lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt. 3 lata i więcej = 40pkt 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych 

Podać termin gwarancji :  
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oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Serwis urządzeń będzie realizowany 
bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym Producenta.  
Odbiór sprzętu do punktu serwisowego osobisty lub kurierem 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 
produktowej. 
- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  
- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

Tak. Podać adres, nazwę i nr tel. Oraz adres e-mail 

Wymagania 
dodatkowe 

Program antywirusowy wykorzystywany przez szpital ** 
2.Instalacja oprogramowania antywirusowego wykorzystywanego przez szpital.** 
3.Klawiatura i mysz komputerowa producenta jednostki centralnej. 
4.Przewody zasilające. 
5. Listwa zasilająca minimum 1,5 mb.i 4 gniazda 
6. Dysk SSD 512 GB 
7. Obudowa do dysku zewnętrznego z przewodem połączeniowym. 

Tak opis 

 Linki stron producenta umożliwiający weryfikacje   
podstawowych danych technicznych podanych w ww tabeli 

i.  

Tak podać 

  
Zamawiający wymaga, aby oferowane jednostki centralne, komputery, myszy oraz klawiatury pochodziły od jednego producenta. Oferowane 
jednostki centralne mają być tego samego modelu danego producenta.      
 
 
2.1 -  ciąg dalszy zad. nr 2.  
Oprogramowanie MS Office 2019 Home & Business wersja BOX**** 

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 
lub nazwa 
producenta 

1 
MS Office 2019 
 

Szt. 17 
     

 
*Przedmiot Zamówienia: MS Office 2019* 
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1. Funkcja 2. Parametr wymagany 3. Parametr, funkcja oferowany* 
(wpisać poniżej w wierszach) 

Typ produktu Microsoft Office 2019 Home & Business  

Wersja produktu Pudełkowa  

Rodzaj licencji Licencja dla firm  

Platforma Windows  

Liczba stanowisk Jedno  

Okres licencji Dożywotnia  
 

 
*I. 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  w sposób legalny.  
 

 
II.  Czynności dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia.  
 
Prace związane z instalacją i konfiguracją każdego  zestawu komputerowego po udzieleniu zamówienia realizowane przez Wykonawcę (czas realizacji ok. 2 h 
w siedzibie Zamawiającego ) : 
 
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  (wg zaleceń Zamawiającego)  
Instalacja i konfiguracja darmowego pakietu biurowego OpenOffice 
 
** Oprogramowanie antywirusowe 
ESET Endpoint Antivirus (Identyfikator publiczny: 333-DKD-MM3) 
 
 
*** III Pakiet operacyjny – równoważność (zad. nr 1 i 2) 
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Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny. System dostarczony razem z certyfikatem licencyjnym  (certyfikat obejmujący wersję 64bit).  
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; 
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; 
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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.  

44. 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 właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego 

 
****Pakiet biurowy – określenie równoważności  

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1)    Ilość aktywnych licencji ma być możliwa do sprawdzenia zdalnie po zalogowaniu się na dedykowane konto Zamawiającego na stronie internetowej producenta 
Oprogramowania. 
2)    Możliwość instalacji na notebookach; 
3)    Oprogramowanie ma być instalowane lokalnie na dysku twardym urządzenia.  
4)    Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 
5)    Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a)    Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b)    Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 
6)    Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
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a)    posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b)    ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2016, poz. 113 ze zmianami), 
c)    Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
7)    Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  
8)    W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy). 
9)    Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
10) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a)    Edytor tekstów 
b)    Arkusz kalkulacyjny 
c)    Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d)    Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e)    Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f)     Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
11) Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a)    Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 
słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 
b)    Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c)    Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d)    Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e)    Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f)     Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g)    Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h)   Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
i)     Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
j)      Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
k)    Wydruk dokumentów. 
l)     Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
m)  Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów 
i atrybutów dokumentu. 
n)   Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
o)    Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych 
i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 
p)    Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem 
przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 
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12) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a)    Tworzenie raportów tabelarycznych 
b)    Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 
c)    Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 
operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d)    Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 
e)    Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową 
i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f)     Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 
g)    Wyszukiwanie i zamianę danych 
h)   Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i)     Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j)      Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k)    Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l)     Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m)  Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem 
poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 
n)   Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
13) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a)    Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
b)    Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
c)    Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
d)    Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
e)    Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
f)     Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
g)    Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
h)   Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
i)     Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
j)      Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 
k)    Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013. 
14) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
a)    Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b)    Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. 
c)    Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d)    Podział treści na kolumny. 
e)    Umieszczanie elementów graficznych. 
f)     Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 
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g)    Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h)   Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i)     Wydruk publikacji. 
j)      Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
15) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a)    Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b)    Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  
c)    Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 
d)    Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e)    Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
f)     Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g)    Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 
h)   Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i)     Zarządzanie kalendarzem, 
j)      Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k)    Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l)     Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
m)  Zarządzanie listą zadań, 
n)   Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
o)    Zarządzanie listą kontaktów, 
p)    Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
q)    Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
r)     Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 
s)    Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 
 
 
2.2 -  ciąg dalszy zad. nr 2. Monitory  
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 
lub nazwa 
producenta 

1 
Monitor komputerowy 
 

Szt. 15 
     

 
 
* Nazwa i typ/model (podać): …………………..  
* Producent (podać): ……………………….. 
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1. Funkcja 2. Parametr wymagany 
3. Tak, Parametr, funkcja oferowany* (wpisać poniżej w 

wierszach) 
Monitor Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obróbki zdjęć lub 

wideo. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer 
katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację 
monitora 

Tak 

Wielkość ekranu Przekątna ekranu min. 21”, maksymalnie 22” Tak opis 

Matryca Typu IPS o wykończeniu matowym (nie dopuszcza się naklejek matowiących 
matrycę) 

Tak 

Nominalna rozdzielczość i 
wielkość piksela 

Rozdzielczość nie mniejsza niż: FHD (1920x1080) 
Piksel nie większy niż – 0.25 mm 

Tak opis 

Kąty widzenia Kąty widzenia min. 170 stopni w pionie i min. 170 stopni w poziomie Tak 

Kontrast i jasność Kontrast nie mniejszy niż: 1000:1 
Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m2 

Tak 

Porty/złącza Minimalna ilość dostępnych złącz monitora: 
 1x DP 
 1x HDMI 
 1x VGA 

Tak 

Kable/przejściówki Do monitora producent dołącza minimum kable: 
 1 x złącze cyfrowe (DVI lub HDMI lub DP) 
 1 x D-Sub (VGA) 
 Kabel zasilający 

Tak 

Stopa/Podstawa monitora Musi umożliwiać: 
 przechylenie w pionie min. 25 stopni ( -5 / 20 ) 
 regulację wysokości 

Tak 

Obudowa  musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

 Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu 
ściennego systemu montażowego VESA (100x100)  

 Wbudowane w obudowie głośniki stereo 
 Wbudowany zasilacz w obudowie 

 Tak 

Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock Tak 

Gwarancja Czas trwania gwarancji producenta minimum 2 lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt. 3 lata  i więcej = 40pkt) Odbiór sprzętu do 
punktu serwisowego osobisty lub kurierem 

Podać termin gwarancji 

 Linki stron producenta umożliwiający weryfikacje   podstawowych danych Podać 
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technicznych podanych w ww tabeli 

 

Zadanie nr 3. Drukarka   
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr katalogowy lub 
nazwa producenta 

1 Drukarka  Szt. 
4 
 

     

 
 
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  …………………..  
 
*Producent (podać): ……………………….. 
 
 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 
3. Tak, pparametr, funkcja 

oferowany* (wpisać poniżej w 
wierszach) 

Typ drukarki Mono (czrno-biała)  

Technologia druku Laserowa  

Komunikacja, interfejsy Min. Ethernet, USB  

Język drukarki Min. emulacja PCL6  

Gramatura papieru dla 
podajnika standardowego 

Min. przedział od 60 do 160 g/m2 
 

Gramatura papieru dla 
podajnika ręcznego 

Min. przedział od 60 do 220 g/m2 
 

Automatyczne drukowanie 
dwustronne 

Tak 
 

Gramatura papieru dla 
drukowania dwustronnego 

Min. przedział od 60 to 100 g/m2 
 

Rozmiar papieru dla podajnika 
standardowego 

Min. A4, Letter, A5, A6, Executive 
 

Rozmiar papieru dla podajnika 
uniwersalnego 

Szerokość: min. przedział od 77 do 215 
mm, długość: min. przedział od 128 do 
355 mm 
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Szybkość drukowania 2-
stronnego A4 

Min. 15 stron na minutę 
 

Standardowa szybkość 
drukowania A4 

Min. 33 strony na minutę 
 

Czas wykonania pierwszego 
wydruku 

Nie więcej niż 9 s 
 

Pojemność tonera (zgodnie z 
normą ISO/IEC 19752) 

Min. 3 000 stron 
 

Trwałość bębna Min. 12 000 stron  

Temperatura pracy Min. przedział od 10 do 32 °C  

Poziom hałasu podczas pracy Nie więcej niż 54 dBA  

Wymiary – szerokość Nie więcej niż 360 mm  

Wymiary – głębokość Nie więcej niż 360 mm  

Wymiary – wysokość Nie więcej niż 190 mm  

Wyposażenie dodatkowe Przewód USB 2 – 3 m  

 

Linki stron producenta 
umożliwiający weryfikacje   
podstawowych danych 
technicznych podanych w ww tabeli 

Podać 

 

Gwarancja Czas trwania gwarancji producenta 
minimum 2 lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt. 3 
lata i więcej = 40pkt Odbiór sprzętu do 
punktu serwisowego osobisty lub 
kurierem 

Podać termin gwarancji 

 

 
 
Zadanie nr 4. Urządzenie wielofunkcyjne  
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr katalogowy lub nazwa 
producenta 

1 
Urządzenie 
wielofunkcyjne  

Szt. 3      

 
 * Przedmiot Zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 
*Nazwa i typ/model  (podać):  …………………..  *Nazwa i typ/model (podać): 
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*Producent (podać): ……………………….. 
 

*Producent (podać): 

 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 
3. Tak.Parametr, funkcja oferowany* 

(wpisać poniżej w wierszach) 
Typ drukarki Mono  

Technologia druku Laserowa  

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie  

Rozmiar wyświetlacza Od 6 cm do max. 7cm  

Maksymalny rozmiar papieru A4  

Pamięć 256MB  

Procesor 600MHz  

Technologia Laserowa  

Połączenie Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,   

Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0   

Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX  

Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n  

Kopiowanie 2-stronne Tak  

Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 Min. 34 kopie na minutę  

Automatyczne faksowanie 2-stronne Tak  

Wejście papieru Standardowa taca papieru: min. 250 arkuszy, Podajnik ręczny: 1 arkusz, 
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy 

 

Wyjście papieru Max. do 140 kart zadrukiem do dołu / 1 zadrukiem do góry (prosta 
ścieżka papieru) 

 

Szybkość drukowania 2-stronnego A4 Do 16 obrazy na minutę  

Standardowa szybkość drukowania A4 Do 34 strony na minutę  

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi,  

Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak  

Emulacje PCL6, BR-Script3, PDF Wersja 1.7  

Czas wykonania pierwszego wydruku Mniej niż 9 sekund  

Skanowanie 2-stronne Tak  
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Szybkość skanowania Minimum 22.5/7.5 ipm (mono/kolor) ADF   

Typ skanera Podwójny CIS  

Wymiary Max. 42cm x 40cm x 32cm  

Eksploatacja w zestawie do 1,200 stron (wydajność wkładu deklarowana jest zgodnie z normą 
ISO / IEC 19752) 

 

Dodatkowe Przewód USB o długości od 2,0 m do 3,0 m  

Gwarancja Czas trwania gwarancji producenta minimum 2 lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt. 3 lata i więcej = 40pkt) 
Odbiór sprzętu do punktu serwisowego osobisty lub kurierem 

Podać termin gwarancji 

 
Linki stron producenta umożliwiający weryfikacje   podstawowych 
danych technicznych podanych w ww tabeli 

Podać 

 
 
Zadanie nr 5. Czytnik kodów kreskowych 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 
lub nazwa 
producenta 

1 
Czytnik kodów 
kreskowych 

Szt. 4      

 
*Przedmiot Zamówienia: czytnik kodów kreskowych 
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  …………………..  
 
*Producent (podać): ……………………….. 
 
 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 

3. Tak, pparametr, 
funkcja oferowany* 
(wpisać poniżej w 
wierszach) 

Interfejs USB  

Odczytywane kody 
kreskowe: 

UPC/EAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full 
ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full 
ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, 
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Code 93, MSI, Code 11, IATA, DataBar (RSS), 
Chinese 2 z 5 

Zasięg odczytu Min. przedział od 0 do minimum 40 cm  

Waga Do 20 dkg  

Dodatkowe Przewód USB o długości min. 1,8 m  

Gwarancja Czas trwania gwarancji producenta minimum 2 
lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt. 3 lata i więcej = 
40pkt) 
Odbiór sprzętu do punktu serwisowego osobisty lub 
kurierem. 

Podać termin gwarancji  

 

 
 
 
 
Zadanie nr 6. Sieć LAN, WiFi 
 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. m. Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr katalogowy lub nazwa 
producenta 

1 

Sieć LAN, WiFi- 
a. Access Point – WiFi  

- 4 szt. 
b. Router( Filtr ruchu 

sieciowego – 2 szt. 
c. Switch - Przełącznik 

zarządzany  48 
portów POE – 5 szt. 

d. Ethernet patchcordy 
cat. 6 (ilość szt. w 
tabeli)  

e. Patchcord 
światłowodowy 
(ilość szt. w tabeli)   

f. Moduł miniGBIC – 
10 szt. 

g. Szafa dystrybucyjna 
19” – 1 szt. 

Kpl 
 

1 
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Kryterium oceny ofert – cena 60% +  Czas trwania gwarancji producenta na wszystkie elementy zestawu  w zadaniu nr 5 - minimum 2 lata. 
 Parametr oceniany 2 lata = 0 pkt., 3 lata i więcej = 40pkt 
Odbiór sprzętu do punktu serwisowego osobisty lub kurierem. 
 
Oferowany okres gwarancji dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład kompletu wynosi ………………….. 
miesięcy (podać czas gwarancji na zestaw, brak wpisu oznacza minimalny okres gwarancji i 0 pkt. w kryterium)  
 
 
Urządzenia sieci LAN, WiF i powiązane są z rozbudową istniejącej sieci komputerowej szpitala. Dostarczone rozwiązanie ma zawierać wszelkie licencje i 
opłaty bez ograniczenia czasowego. 
 
 

a. c.d. zad. Nr 6 - Access Point – WiFi  
 
Przedmiot Zamówienia: Access Point – WiFi 
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  ………………….. 
 
*Producent (podać): ……………………….. 
 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 3. Tak. Parametr oferowany 
(wpisać poniżej)  

Interfejs sieciowy 2 gigabitowe porty Ethernet 
10/100/1000 Mb/s 

 

 Radia Jedno radio 2,4 GHz 
Jedno radio 5 GHz 

 

 Moc nadawcza  6 – 25 dBm  

 Anteny Dookólne o zysku 6 dBi  

 Standardy WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2  

 Zabezpieczenia sieci WEP-WPA-PSK,WPA-
Enterprise(WPA/WPA2, TKIP/AES) 
802.11w (PMF) 
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 SSID Maksymalnie 8  

 Przyciski Reset  

 Sposób zasilania PoE+ 802.3at  

 Zakres napięcia 44-57 V DC  

 Maksymalny pobór 
mocy 

20 W  

 Montaż Na ścianie lub suficie (kołki / uchwyty w 
zestawie) 

 

 Wymiary  Maksymalnie 220x220x50mm  

 Waga Max. 700g (samo urządzenie) 
Max. 850g (z uchwytami) 

 

 VLAN 802.1Q  

 Zaawansowane 
QoS 

Limit na użytkownika  

 Gest Traffic 
Isolation  

Tak  

 WMM Voice, Video, Best effort, background  

 Ilość klientów 
podłączonych 
jednocześnie 

Minimum 900  

 AirTime TAK  

 AirView TAK  

 WIPS TAK  

Przepustowość   

 Standard Przepustowość  

 802.11a 6,9,12,18,24,36,48,54 Mb/s  

 802.11n 6.5 – 450Mb/s 
MCS0 – MCS23 

 



43 
 

SZP-332-86PN-2021       Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        

HT 20/40 

 802.11ac 6,5 – 1,7Gb/s 
MCS0 – MCS9 
NSS 1/2/3/4 
VHT 20/40/80 

 

 802.11B 1, 2, 5.5, 11 Mb/s  

 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s  

Dodatkowe - wsparcie minimum dla Wave 2, 4x4 
MU‑MIMO 2.4 GHz, 4x4 MU‑MIMO 5 GHz 
- wsparcie dla BLE (Bluetooth Low Energy) 

 

 
Linki stron producenta umożliwiający 
weryfikacje   podstawowych danych 
technicznych podanych w ww tabeli 

 

 
 
 

b. cd. zad. Nr 6 Router ( Filtr ruchu sieciowego) 
 
 
*Przedmiot Zamówienia: Router( Filtr ruchu sieciowego) 
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  ………………….. 
 
*Producent (podać): ……………………….. 
 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 
3. Tak. Parametr, funkcja 

oferowany* (wpisać poniżej 
w wierszach) 

1 Interfejs sieciowy 2 gigabitowe porty Ethernet 
10/100/1000 Mb/s 
2 porty Combo RJ45/SFP 
10/100/1000 Mb/s 

 

2 Wydajność przekazywania 
pakietów (warstwa 3) 

Pakiety 64 bajtowe: 2.400.000 pps 
Pakiety 512 bajtowe: 4 Gbps 
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3 Procesor  Dwurdzeniowy, taktowanie 1 GHz 
Architektura MIPS64 

 

4 Pamięć RAM  2 GB DDR3   

5 Pamięć wbudowana  4 GB pamięci Flash   

6 Maksymalny pobór mocy  40 W   

7 Zasilacz  Wbudowany zasilacz AC/DC 
Moc 60 W (24 V, 2.5 A) 

 

8 Diody LED  System: Status 
Porty:Speed / Link / Activity 

 

9 .Wymiary  484x44x164 mm   

10 .Waga  2,3 kg   

11 .Montaż w szafie rack 19"  Tak   

12 .Certyfikaty  CE, FCC, IC   

13 .Dopuszczalna 
temperatura pracy  

Od -10 do 45 st. C   

14 .Dopuszczalna wilgotność 
powietrza  

10%-90% niekondensująca    

15 .Zasilacz  Wbudowany  

16 .Montaż szafa rack 19  

17 .Dodatkowo - zarządzanie systemami bezpieczeństwa, 

- wykrywanie włamań. 

 

 
 
 

c. c.d. zad. Nr 6 - Switch - Przełącznik zarządzany  48 portów POE 
 
 
*Przedmiot Zamówienia: Switch - Przełącznik zarządzany  48 portów POE  
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  ………………….. 
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*Producent (podać): ……………………….. 
 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 
3. Tak. Parametr, funkcja oferowany* 
(wpisać poniżej w wierszach) 

 Przeznaczenie Do montażu w szafie rackowej  

 Format obudowy 1U  

 Wymiary Maks. 485 x 43 x 374 mm  

 Masa Maks. 6kg  

 Przepustowość Min. 120Gbps  

 Pobór mocy Maks. 500W  

 Zasilacz Wbudowany  

 Porty/złącza Wbudowane porty/złącza umożliwiające 
elastyczne podłączenie urządzeń bez 
stosowania przejściówek lub adapterów: 
- min. 48x RJ45 z PoE, 
- min. 2x SPF, 
- min. 2x SPF+, 
- min. 1x interfejs zarządzania 

 

 Standard PoE Min. : 
- IEEE 802.3af, 
- IEEE 802.3at, 
- 24VDC Passive PoE 

 

10 Maks. obciążenie prądowe przy 
pasywnym zasilaniu PoE na 
pojedynczy port Min. 16W 

 

 Dodatkowo - zarządzanie pasmem radiowym; 
- zarządzanie mobilnością; 
- zarządzanie jakością transmisji; 
- możliwość profilowania użytkowników; 
- przydział sieci VLAN; 
- przydział list kontroli dostępu (ACL); 
- Obsługa Portalu Gościa – Hotspot. 

 

 
 

d. c.d. zad. Nr 6 Ethernet patchcordy cat. 6  
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L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Jedn. m. Ilość 
Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 
lub nazwa 
producenta 

1 
Ethernet patchcord cat.6 0,25m 
pomarańczowe 

Szt. 380 
     

2 
Ethernet patchcord cat.6 0,25m 
czerwone 

Szt. 10 
     

3 
Ethernet patchcord cat.6 0,5m 
pomarańczowe 

Szt. 60 
     

4 
Ethernet patchcord cat.6 0,5m 
czerwone 

Szt. 5 
     

5 
Ethernet patchcord cat.6 0,5m 
czarne 

Szt. 20 
     

6 
Ethernet patchcord cat.6 0,75m 
pomarańczowe 

Szt. 130 
     

7 
Ethernet patchcord cat.6 0,75m 
czerwone 

Szt. 10 
     

8 
Ethernet patchcord cat.6 0,75m 
czrne 

Szt. 15 
     

9 
Ethernet patchcord cat.6 1m 
czarne 

Szt. 35 
     

10 
Ethernet patchcord cat.6 1,5m 
(kolor obojętny) 

Szt. 20 
     

11 
Ethernet patchcord cat.6 2m 
(kolor obojętny) 

Szt. 15 
     

12 
Ethernet patchcord cat.6 3m 
(kolor obojętny) 

Szt. 10 
     

 
 

e. c.d. zad. Nr 6 - Patchcord światłowodowy  
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L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Jedn. 

m. 
Ilość 

Cena 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

Nr 
katalogowy 
lub nazwa 
producenta 

1 
Patchcord 
światłowodowy 
0.5m 

Szt. 10 
     

2 
Patchcord 
światłowodowy 1m 

Szt. 10 
     

3 
Patchcord 
światłowodowy 2m 

Szt. 5 
     

4 
Patchcord 
światłowodowy 3m 

Szt. 2 
     

 
Opis Dot. e. 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 3. Tak. Parametr oferowany (wpisać 
poniżej)  

Standard Polerowania UPC  

Tłumienność 0.3 dB  

Reflaktancja  52 dB  

Rodzaj włókna  SM (jednomodowe)  

Średnica rdzenia 9 µm  

Średnica płaszcza 125 µm  

Typ złącza wtykowego LC – LC   

Kolor izolacji Żółty   

Rodzaj transmisji Dwukierunkowa, Duplex   

 
 
 
 

f. c.d. zad. Nr 6 - miniGBIC  
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Z tytułu zgodności z istniejącą instalacją telekomunikacyjną w sieci Szpitalnej, preferowane są moduły, które działają i mają funkcje   podobnie jak np. TP Link  
TL-SM311LS  
 
 

1. Funkcja 2. Parametr wymagany 
3. Tak. Parametr oferowany (wpisać 

poniżej)  

Standardy i 
protokoły 

IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP  

Długość fali 1310nm  

Zasilanie 3,3V  

Certyfikaty FCC, CE  

Kabel Światłowód jednomodowy  

Typ 
światłowodu 

9/125 um jednomodowy  

Maks. 
długość kabla 

10km  

Prędkość 
transmisji 

1,25Gb/s  

Typ portu LC/UPC  

Standard 
Transceivera 

Gigabit SFP  

Gniazda 2 x LC   

 
 

g. c.d. zad. Nr 6 - Szafa dystrybucyjna 19” – 1 szt. 
 
 
*Przedmiot Zamówienia: Szafa dystrybucyjna 19”  
 
*Nazwa i typ/model  (podać):  ………………….. 
 
*Producent (podać): ……………………….. 
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1.Funkcja 2.Parametr wymagany 3. Tak. Parametr oferowany 
(wpisać poniżej) 

 Wysokość(mm) Minimum 2000mm  

 Szerokość(mm) 600-650mm  

 głębokość(mm) 800 - 850mm  

 Wysokość montażowa 42U  

 Szyny montażowe 4x regulowane  

 Drzwi przednie  Kąt otwarcia 180 stopni 
Otwierane 
Perforowane 
Przeszklone 
Stalowe 
Zamykane na zamek 

 

 Osłony boczne Demontowalne 
Pełne 
Stalowe 
Zamykane na zamki 

 

 Przeznaczenie 18-19 Cali  

 Kolor Czarny  

10 Rodzaj Stojąca  

 
Dotyczy zad. od nr 1 do nr 6. W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  należy opisać, zamieścić faktycznie oferowany  parametr  urządzenia (kolumny nr 3)  
tj.:  jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada należy wpisać np. „TAK”  i potwierdzić umieszczając wymagany opis funkcji, wymogu lub 
parametru - odpowiednio.  Jeśli wymaganego parametru oferowane urządzenie nie posiada należy wpisać ”NIE”.   Tak sporządzony opis traktowany będzie jako 
oświadczenie wykonawcy.  

 
1. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi 

odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku 
potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu 
dot. funkcji lub parametru – zgodnie z nakazem (np. tylko słowo ”Tak”, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, 
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oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia i podlegać będzie odrzuceniu  na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), .  

2. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” i opisów,  
zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek 
wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości 
oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę informacji dot. parametrów 
technicznych, za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego 
dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem 
przetargu.  

3. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-
Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej 
producenta sprzętu. Linki stron producenta umożliwiające weryfikacje podać w tabeli zadań.  
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Załącznik nr 3 
Wykonawca: 

……………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Sprzęt i 
oprogramowania informatyczne na doposażenie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb 
Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej – postępowanie dogrywkowe, 
prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr 
spr SZP-332-86PN-2021), oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

…….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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UMOWA -projekt NR  SZP/86/…/2021/PW    Zał. nr   4       

 
Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2021r.   pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława 
Popowskiego w Olsztynie  
 
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 

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

            NIP .................      Regon....................................   

reprezentowanym przez: 

 
1.   ........................................................................ 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę Sprzętu i oprogramowania informatyczne na 
doposażenie pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb Oddziału Klinicznego Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej – postępowanie dogrywkowe dla Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 27-07-2021r.  (znak sprawy: 
SZP-332-86PN/2021), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019) w ramach zamówienia zad. 
nr ……została wybrana oferta w/w Firmy.       
  
„Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych ramach projektu pod 
nazwą “ Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy 
oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”. Umowa nr POIS.09.01.00-00-0203/21-
00/65/2021/449. 

 
                                      § 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu 
informatycznego/oprogramowania………………………………………., (dostawa loco Magazyn Ogólny 
Szpitala), w ilości i  o parametrach technicznych szczegółowo określonych w opisie przedmiotu 
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zamówienia i  w  ofercie Wykonawcy z dnia ........-2021 r., która jest integralną częścią umowy (bez 
załączania jej do umowy) 

 

                                      § 2 Termin i zakres dot. realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane - Zadanie nr  – dostawa  w 
terminie do ……… 202..r.  
2. Termin dostawy, realizacji przedmiotu zamówienia, uznany będzie na podstawie 
sporządzonego dokumentu odbioru lub protokołu sporządzonego przez Strony umowy. 

 
                                            § 3 Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do …………. 
zł. 

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł  
3. Razem brutto ust. 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 wystawionego rachunku lub faktury VAT. 
10. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisanie przez obie strony, protokołu 

odbioru przedmiotu umowy przyjętego do Magazynu ogólnego Zamawiającego. 
11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży jednorazowym przelewem na konto wskazane na 

rachunku/fakturze nr ……………………………………… do 30 dni od daty otrzymania  
faktury/rachunku (dopuszcza się płatność w terminie wcześniejszym np. do 30 dni lub w innym, 
krótszym,  po uzgodnieniu między Stronami Umowy, ale nie jest to obligatoryjne) 

12. Rachunek lub faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z 
której wynika płatność. 

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
                           § 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy 
 
1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy. 
2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego; 
b) rozładunek, zmontowanie,  ustawienie w pomieszczeniu docelowego użytkowania i instalacje 
c) przeprowadzenia szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego z zasad użytkowania i 

obsługi, 
-  (instalacja, montaż,  o czym mowa w ppkt.  b)  odbędzie się w terminie  - po wcześniejszym 

uzgodnieniu miedzy Stronami umowy  
- (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt c) odbędzie się po dostawie, w terminie po uzgodnieniu 

między stronami umowy i nie ma wpływu na termin dostaw przedmiotów zamówienia  loco 
magazyn/wskazane miejsce w pomieszczeniach docelowego ich użytkowania – dotyczy zadań 1, 
2, 3, 4) 

3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 lub w 
innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ustawienia, montażu i szkolenia  jest   
……………………............ tel. 89-5393....... .  
W sprawie dostaw do Magazynu ogólnego Szpitala – Pani/Pan ………………… tel. 98-53934... e-
mail …………………………….  
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5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: .......................... 
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny, 

zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozbawiony wad. 
7. Odbiór zrealizowanego  przedmiotu umowy następuje w formie protokołu przyjęcia-odbioru, 

podpisanego przez obie strony – dot. ust. 2 – (z wyłączeniem ppkt c). 
8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili 

przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 
9. Za szkody powstałe  z winy Wykonawcy w czasie i w wyniku realizacji przedmiotu umowy na 

majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca.  
10. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  

normy jakościowe, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia. 
 

                                                 § 5 Warunki gwarancji i serwisu  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia serwisowania i do napraw 

gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i rękojmi  bez dodatkowych opłat w szczególności  za 
obowiązkowe przeglądy,  transport, dojazd oraz wymienione części – zgodnie z  wymaganiami i 
postanowieniami zawartymi w SWZ i na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP. 

2. Termin gwarancji ustala się na  ............miesięcy od daty podpisania protokołu zakończenia 
odbioru  zakresu dostaw przedmiotów objętych  niniejszą umową.  

 
                                                                § 6 Kary umowne 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w 

formie kar umownych.                                                                                     
a) za rozwiązanie,  odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę  umowy w wysokości 10% 

ceny określonej w § 3 ust. 3; 
b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 

wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3; 
c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 

w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego 
dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, 
liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy. 

d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej 
w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na 
reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia 
zastępczego na czas naprawy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub 
odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3. 

3. Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem 
zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 
ust. 3. 

4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczyć 

będzie naliczenie kar. 
 
                                                          § 7 Warunki odstąpienia od umowy 
1.Zamawiający odstąpi od umowy 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. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku: 
1)  gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie) 
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2) dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w SWZ (przepisy z § 6 mają zastosowanie) 
 

§ 8 Zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 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.  

1.4 zmiana nazwy Zamawiającego  
1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to 

koszty  dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw 
1.6 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności zmiany terminu dostaw przedmiotu zamówienia (wydłużenie) np, nieodebranie 
przedmiotu zamówienia w terminie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę itp.   

1.7  zaistnienia, po zawarciu umowy w  przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi 
prawnej: 
1.7.1 o charakterze niezależnym od Stron 
1.7.2 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy 
1.7.3 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu  

należytej staranności 
                  1.7.4     której nie można przypisać drugiej Stronie 

1.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron. 

2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

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

b) zmiany danych teleadresowych,; 
4. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i 
jego akceptacji przez Strony. 

 
§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 
umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez 
Strony umowy skutku spory rozstrzygane będą przed  sądem właściwym ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 
września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks 
cywilny 
      

§ 11 
 

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
                                                                                       
 
 
     ..........................................                                                                      .................................................... 
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