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SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI
- nr postępowania 004/OZ/PA/2014 -

Bydgoszcz, 02 kwietnia 2014 r.

nr postępowania 004/OZ/PA/2014

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
1.1. Zamawiającym jest:
Jednostka Wojskowa Nr 4246
1.2. adres:
ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz
1.3. tel./fax:
tel.: 52 378 97 81, fax.: 52 378 25 84
1.4. adres poczty elektronicznej - e-mail:
przemyslaw.smetek@jftc.nato.int
1.5. adres strony internetowej
na której dostępna jest SIWZ:
www.bip.mon.gov.pl/387.html
2. Oznaczenie sprawy oraz tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego numerem: 004/OZ/PA/2014.
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.
2.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie art. 10 ust. 1
UPZP.
2.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP,
zostało przygotowane i prowadzone będzie na podstawie przepisów UPZP.
2.4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02 kwietnia 2014 r. oraz zgodnie z art. 40 ust. 6 UPZP - w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.
2.5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735),
e) Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, materiałów
eksploatacyjnych oraz sprzętu łączności, w zakresie i na zasadach szczegółowo
określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań:
zadanie nr 1: dostawa sprzętu informatycznego,
zadanie nr 2: dostawa sprzętu łączności i telefaksowego,
zadanie nr 3: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
będącego na gwarancji,
zadanie nr 4: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego
niebędącego na gwarancji,
zadanie nr 5: dostawa sprzętu informatycznego do transmisji danych (HDMI).
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3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry oraz szacunkowe
ilości sprzętu oraz materiałów będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
stanowią zapisy niniejszej SIWZ, a w szczególności załączniki nr 1 a) - e) do SIWZ
„Formularz ofertowy” oraz załącznik nr 2 do SIWZ „opis zaoferowanych produktów”.
3.3. Charakterystyka i zakres przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne
i jakościowe):
a. Zadanie nr 1, 2, 5
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, który musi być towarem
fabrycznie nowym – z gwarancją, jakości (terminem przydatności) nie krótszym
niż wskazane minimalne terminy gwarancji (terminy przydatności) określone
w załącznikach nr 1a, 1b i 1e oraz w załączniku nr 2 do SIWZ - opis
zaoferowanych produktów.
2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: wykonane
w 100% z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania,
nieregenerowane ani nieprefabrykowane, w oryginalnych opakowaniach
producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem gwarancji /
przydatności do użytku (odpowiednio), składające się z podzespołów
nowo-wytworzonych, wolne od wad technicznych, najwyższej jakości,
dopuszczone do obrotu na terenie RP.
3. W załącznikach nr 1a, 1b i 1e oraz w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający
określił parametry minimalne zamawianych produktów oraz, w przypadkach
gdzie uzasadnione jest to specyfiką danego przedmiotu zamówienia, wskazał
produkty z nazwy, dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktów
równoważnych.
Za produkt równoważny zostanie uznany produkt spełniający parametry
minimalne wskazane w kolumnie nr 2 załącznika nr 2 do SIWZ, odpowiednio
do pozycji i zadania z formularza ofertowego.
4. Wykonawca oferujący produkt zgodny ze „wskazanym z nazwy” wypełnia
kolumnę nr 2 „oferowany produkt” w załączniku nr 1 a, b lub e
do SIWZ (odpowiednio). Nie składa załącznika nr 2 do SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny nr 2 załącznika nr 1,
ani kolumny nr 3 załącznika nr 2 do SIWZ oraz pozostałe dokumenty
załączone do oferty nie będą wskazywały na zaoferowany produkt,
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował produkt „wskazany z nazwy”.
5. Wykonawca oferujący w zadaniu nr 1, poz. nr 29-48; w zadaniu nr 2,
poz. nr 1, 2, 5; w zadaniu nr 5, poz. nr 2-6 produkty równoważne, celem
potwierdzenia, że produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego składa:
- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – tj. kolumna nr 3 „oferowany produkt”
oraz kolumna nr 4 „parametry oferowanego produktu”,
- opisy, zdjęcia - w formie oryginalnych folderów, katalogów lub broszur
Producenta lub Dystrybutora. Wymagane parametry winny być wyróżnione
w dostarczonych materiałach w sposób umożliwiający ich weryfikację.
W przypadku niedostępności oryginalnych materiałów lub gdy dostępne
materiały nie zawierają wymaganych informacji Zamawiający dopuszcza
możliwość dołączenia do oferty oświadczeń od Producenta lub Dystrybutora,
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w których będzie zawarte oświadczenie o spełnianiu parametrów minimalnych
(na oświadczeniu takim muszą być wymienione wszystkie wymagane
parametry minimalne). Do oświadczenia takiego należy załączyć zdjęcia
zaoferowanych produktów.
6. Wykonawca oferujący w zadaniu nr 1, poz. nr 1-28; w zadaniu nr 2, poz. nr 3-4;
w zadaniu nr 5, poz. nr 1 produkty równoważne oraz w przypadku produktów
„niewskazanych z nazwy”, celem potwierdzenia, że produkty odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego składa:
- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – tj. kolumna nr 3 „oferowany produkt”
oraz kolumna nr 4 „parametry oferowanego produktu”.
7. Powyższe dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
b. Zadanie nr 3, 4
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, które muszą
być towarem fabrycznie nowym – z gwarancją jakości (terminem przydatności)
nie krótszym niż wskazane minimalne terminy gwarancji (terminy przydatności)
określone w załączniku nr 1c oraz 1d do SIWZ (odpowiednio) – formularz
ofertowy.
2. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: wykonane
w 100% z nowych elementów (w szczególności bęben światłoczuły, listwa
podająca, listwa zbierająca, chipy zliczające ilość wydruków wałek magnetyczny
- w zależności od występowania w konkretnym modelu tonera lub bębna),
bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieregenerowane ani nieprefabrykowane,
w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem
produktu i terminem przydatności do użytku, składające się z podzespołów
nowowytworzonych, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników
z tonerem, wolne od wad technicznych, najwyższej jakości, dopuszczone
do obrotu na terenie RP.
3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania materiałów eksploatacyjnych będących
produktem regenerowanym, poddanym procesowi ponownego napełniania
lub wymiany jakichkolwiek elementów.
4. Materiały eksploatacyjne muszą zawierać proszek w ilości zapewniającej
wydajność nie mniejszą niż asortyment wymieniony w załączniku nr 1c oraz 1d
do SIWZ (odpowiednio), przy zachowaniu stałego i wysokiego poziomu jakości
wydruku.
5. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach
zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, termin
przydatności do użycia.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment jest wysokiej jakości
oraz zapewnia kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego,
zapewniając należyte bezpieczeństwo, właściwe opakowanie i oznakowanie.
7. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych
przez niego materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów i bębnów)
nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta danego urządzenia, do którego
są dostarczone. Zamawiający informuje, iż sprzęt wymieniony w załączniku nr 1c
do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 1-37. jest sprzętem objętym gwarancją:
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poz. 1-5. Ploter A0 EPSON STYLUS PRO - gwarant: Intaris Sp. z. o.o.,
ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa, tel. 22 351 28 50, fax. 22 351 28 54,
poz.6-9. Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER NFC 9970 CDW - gwarant:
Brother Polska Sp. z .o.o. ul. Cybernetyki 7b, 02-677Warszawa, Infolinia:
801 333 803,
poz.10-13. Urządzenie BROTHERMFC-J6510DW - gwarant: Digital Information
Consulting Kamil Trejgis, ul. Wolna22, Wólka Grodziska 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, tel. 663 862 730,
poz. 14-20. Konica Minolta Bizhub C280 - gwarant: Computex Sp. z o.o.,
ul. Jana Kazimierza 63, 05-126 Nieporęt, tel. 22 203 51 38, Konica Minolta
Bizhub C280 – gwarant: SYNERGY POLSKA Sp. z o.o., ul. Plac Rembowskiego
9a, blok 3,02-915 Warszawa, tel. 22 742 12 12,
poz. 21-24, 36. Konica Minolta Bizhub C364 - gwarant: Biuro Informatyczno Wdrożeniowe ,,KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel. 12 633 00 76,
poz. 25-30, 37. Konica Minolta Bizhub C454 - gwarant: Biuro Informatyczno Wdrożeniowe ,,KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel. 12 633 00 76,
poz. 31-35. Kyocera Mita TASKalfa 3050ci - gwarant: Biuro Informatyczno Wdrożeniowe ,,KONCEPT" Sp. z o.o ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel.12 633 00 76.
8. Termin przydatności do użycia materiałów eksploatacyjnych nie może być
krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania faktury przez przedstawiciela
Zamawiającego uprawnionego do odbioru towarów.
9. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania zużytych materiałów eksploatacyjnych
w ilości nieprzekraczającej dwukrotności dostarczonych materiałów. Odbiór
realizować będzie Wykonawca i będzie się on odbywać po wcześniejszym
e-mailowym powiadomieniu przez Zamawiającego, jednak nie częściej
niż raz na miesiąc i nie dłużej niż do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po każdym odbiorze zużytych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca
ma obowiązek wystawić i przekazać Zamawiającemu kartę przekazania odpadów.
10. W załączniku nr 1c oraz 1d do SIWZ Zamawiający określił parametry
minimalne zamawianych produktów oraz, w przypadkach gdzie uzasadnione jest
to specyfiką danego przedmiotu zamówienia, wskazał produkty z nazwy,
dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktów równoważnych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne równoważne
do materiałów oryginalnych producenta urządzenia.
W przypadku oferowania przez Wykonawcę materiału równoważnego ciężar
udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Za produkt równoważny zostanie uznany produkt kompatybilny
ze sprzętem, do którego jest zamówiony, spełniający parametry minimalne
wskazane w kolumnie nr 1 załącznika nr 1c lub 1d do SIWZ, odpowiednio
do pozycji i zadania z formularza ofertowego.
Oferowane materiały równoważne nie mogą w żadnym stopniu naruszać
praw patentowych ani innej własności intelektualnej, nie mogą powodować
ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości wydruku
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oferowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna
kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie
wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, głowicy – w zależności
od możliwości sprzętu).
11. Wykonawca oferujący produkt zgodny ze „wskazanym z nazwy” wypełnia
kolumnę nr 2 „oferowany produkt” w załączniku nr 1c lub 1d do SIWZ
(odpowiednio).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni kolumny nr 2 załącznika nr 1c
lub 1d do SIWZ oraz pozostałe dokumenty załączone do oferty nie będą
wskazywały na zaoferowany produkt, Zamawiający uzna, że Wykonawca
zaoferował produkt „wskazany z nazwy” tj. materiał oryginalny producenta
urządzenia.
12. Wykonawca oferujący produkty równoważne musi:
a. (dotyczy zadania nr 3 i 4) wypełnić w załączniku nr 1c lub 1d (odpowiednio)
do SIWZ kolumnę nr 2 „oferowany produkt”,
b. (dotyczy zadania nr 3) zagwarantować, że zamontowanie i używanie
zaoferowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza
warunków gwarancji udzielonych przez Wykonawców wskazanych
w pkt 3.3.b.7. SIWZ, ani nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta
urządzenia, do którego są przeznaczone,
c. (dotyczy zadania nr 3 i 4) oświadczyć, że wszystkie zaoferowane produkty
są wyrobami fabrycznie nowymi nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi
ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach nie gorszych
niż określone przez Zamawiającego, a ich użycie do serwisowanych w ramach
gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki
gwarancji,
d. (dotyczy zadania nr 3 i 4) zobowiązać się do pokrycia kosztów naprawy
sprzętu, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiałów
eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. Za podstawę żądania
przez Zamawiającego naprawy sprzętu (włączając w to wymianę bębna
lub głowicy) uważa się opinię autoryzowanego serwisu producenta
uszkodzonego sprzętu.
W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis, że uszkodzenie
urządzenia zostało spowodowane przez użyty materiał eksploatacyjny
równoważny naprawa sprzętu wykonana zostanie w autoryzowanym
serwisie sprzętu w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy
przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy lub w przypadku
braku możliwości dokonania naprawy Wykonawca wymieni uszkodzone
urządzenie na nowe, o nie gorszych parametrach. Wszystkie koszty
związane z naprawą (w tym transport oraz ekspertyzą autoryzowanego serwisu
producenta drukarki) lub wymianą sprzętu na nowy poniesie Wykonawca.
W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas naprawy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania Sprzętu zamiennego
o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, z zastrzeżeniem, iż termin
realizacji naprawy nie może przekraczać 21 dni roboczych od momentu
zgłoszenia usterki, awarii,
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e. (dotyczy zadania nr 3 i 4) zobowiązać się, że jeżeli w okresie przydatności
danego produktu Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość
lub niezawodność dostarczonych produktów nie spełnia wymagań
Zamawiającego lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu
zużycia, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mailem lub faksem) wymieni
produkt, którego żądanie dotyczy, na produkt nowy, spełniający wymagania
Zamawiającego. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy reklamacje będą dotyczyły co najmniej 10% danego
typu zamiennego materiału eksploatacyjnego Zamawiający ma prawo
zażądać wymiany całej partii na materiały spełniające wymagania
Zamawiającego, a Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od momentu
zgłoszenia żądania przez Zamawiającego będzie zobowiązany dostarczyć
takie materiały w cenach jednostkowych ofertowych, określonych
w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wymiany materiałów (produktów)
na spełniające powyższe wymagania, Zamawiający odstąpi od umowy,
skutkiem czego będzie zwrot zamówionego towaru (wadliwego
oraz pozostałego w magazynie Zamawiającego), przy uwzględnieniu
uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych, o których mowa
w umowie.
Zwrot materiałów nastąpi po uregulowaniu kary umownej przez Wykonawcę,
f. (dotyczy zadania nr 3 i 4) na potwierdzenie, że produkty równoważne
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego złożyć:
- załącznik nr 1c i/lub 1d do SIWZ, wypełniony zgodnie z wytycznymi
zawartymi w SIWZ,
- oświadczenia wskazane w ppkt a – e (odpowiednio),
- „raporty z testów” potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem
przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 – dla tonerów
do laserowych urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798 –
dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, ISO/IEC 24711 –
dla tuszy do drukarek atramentowych,
Raporty muszą być sporządzone w języku polskim, muszą zawierać
wszystkie informacje wymagane przez wskazane normy oraz wskazywać
nazwę produktu do którego są zamiennikiem lub nazwę urządzenia
do którego są przeznaczone (zgodnie z formularzem ofertowym).
Raporty dla produktów niepodlegających w/w normom muszą zawierać
dane dotyczące wydajności i kompatybilności z urządzeniem do którego są
przeznaczone (zgodnie z formularzem ofertowym).
Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego
muszą być oznaczone numerami odpowiadającymi liczbie porządkowej pozycji
towarów z załącznika nr 1c i/lub 1d do SIWZ (zadanie nr 3 i 4) lub nazwą
urządzenia do którego są przeznaczone.
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c. Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich zadań):
1. W każdym przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania
przeprowadzenia prezentacji produktów zaoferowanych w formularzu ofertowym
celem ich oceny pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ.
W takim przypadku, Wykonawca dostarczy po 1 sztuce wyspecyfikowanych
produktów na wskazany adres - w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od dnia przesłania informacji przez Zamawiającego.
W przypadku niedostarczenia żądanych produktów w ww. terminie,
jak również w przypadku, gdy podczas prezentacji zostaną stwierdzone
niezgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Po prezentacji zostanie sporządzony protokół, który podpiszą upoważnieni
przedstawiciele obydwu stron.
Prezentowane produkty zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku Wykonawcy,
który złożył ofertę najkorzystniejszą zostaną zwrócone po dokonaniu dostawy.
2. Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę obejmującą swoim zakresem
również wniesienie zamówienia do pomieszczenia magazynowego wskazanego
przez Zamawiającego. Dostarczenie oraz wniesienie do wskazanego
pomieszczenia zamówionych produktów stanowi składnik kosztów wykonania
zamówienia i musi być uwzględnione w wartości oferty składanej w niniejszym
postępowaniu.
3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (np. hologramy).
Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru, np. ilość, rodzaj,
parametry, data ważności (przydatności) itp., bez konieczności naruszania
opakowania.
Dostawa do siedziby Zamawiającego musi być dokonana przez przedstawiciela
Wykonawcy i przekazana na podstawie WZ. Zamawiający zweryfikuje otrzymaną
dostawę pod względem ilości oraz zgodności dostarczonego sprzętu
z wymaganiami Zamawiającego - w terminie 3 dni roboczych. Podpisanie
protokołu odbioru nastąpi nie wcześniej niż w terminie weryfikacji dostawy
przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony okres należy wliczyć do terminu
dostawy.
Protokół odbioru stwierdzający należyte wykonanie dostawy, zgodnie z zapisami
umowy w tym zakresie, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
4. Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że środki finansowe na realizację
niniejszego zamówienia zostały przydzielone w paragrafie 421 pozycja 005,
z którego można zakupić sprzęt o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty
3.500,00 złotych brutto, oferta w której cena jednostkowa dotycząca
którejkolwiek pozycji przekroczy wartość 3.500,00 zł brutto zostanie uznana
jako niezgodna z treścią SIWZ, co będzie skutkowało odrzuceniem tej oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP.
3.4. Przed złożeniem oferty na zadanie nr 3 i 4 zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej
sprzętu będącego na stanie Zamawiającego, do którego przeznaczone są materiały
określone dla zadania nr 3 i 4.
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Zamawiający informuje, że w dniu przeprowadzenia wizji lokalnej możliwe będzie
zapoznanie się z dokumentami gwarancyjnymi ww. urządzeń. Nieprzeprowadzenie
wizji, w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku przestrzegania zaleceń i procedur wskazanych w ww. dokumentach
gwarancyjnych.
W celu przeprowadzenia wizji należy, nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną
wizytą, złożyć pisemny wniosek do Dowódcy JW Nr 4246.
Dopuszcza się złożenie wniosku drogą faksową.
W ww. wniosku musi znajdować się:
- pełna nazwa firmy,
- pełen adres firmy,
- proponowany termin oraz zakres przeprowadzenia wizji,
- imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz stanowisko w firmie osoby mającej
dokonać wglądu oraz imienne upoważnienie wystawione przez firmę (upoważnioną
osobę) dla tej osoby.
Przeprowadzenie wizji nastąpi w obecności pracownika Pionu Administracyjnego
JW Nr 4246.
3.5. Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by osoby realizujące przedmiot zamówienia
(dostawę do magazynu Zamawiającego) posiadały ubiór umożliwiający ich
identyfikację oraz identyfikację Wykonawcy, np. poprzez identyfikator z nazwą
firmy oraz imieniem i nazwiskiem osoby realizującej czynności związane
z realizacją umowy.
3.6. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy.
3.7. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV):
30192113-6
30237250-6
31224100-3
31411000-0
32236000-6
32420000-3
32551500-5
32582000-6
30237410-6
32552520-8
44321000-6
32322000-6
30234300-1
30234400-2
30197630-1
30237130-9
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty
częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie ustala maksymalnej
liczby części zamówienia, na które jeden wykonawca może złożyć oferty częściowe.
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5. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 5, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Informacje dotyczące wykonania zamówienia przez Podwykonawców:
8.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 UPZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
8.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy (formularz ofertowy)
oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. UPZP,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 UPZP.
8.3. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza
(art. 474 K.C.) jak za własne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada całym
swoim majątkiem niezależnie od jego woli.
8.4. W przypadku części zamówienia realizowanych przez Podwykonawców wymaga się,
aby podmioty oraz osoby realizujące daną część posiadały wymagane uprawnienia,
poświadczenia lub zaświadczenia odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności
(tj. określono dla Wykonawcy).
8.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1 – do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15.07.2014 r.
Zadanie nr 2 – do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15.07.2014 r.
Zadanie nr 3 – do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15.07.2014 r.
Zadanie nr 4 – do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15.07.2014 r.
Zadanie nr 5 – do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15.07.2014 r.
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10.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A) spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
Zamawiający nie precyzuje warunku,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:
wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.:
a. dla zadania nr 1 - dostaw sprzętu informatycznego o wartości co najmniej
30.000,00 zł brutto każda,
b. dla zadania nr 3 - dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek
lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto
każda,
c. dla zadania nr 4 - dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek
lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto
każda,
d. dla zadania nr 2 i 5: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek udziału
w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych
w pkt. 11.1.2. SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, spełniają wymienione wyżej warunki udziału w postępowaniu
łącznie.
Warunek uważa się za spełniony, jeśli wskazany zakres (każda z dostaw)
zrealizowany został w zamówieniu (w ramach jednej umowy) dla jednego
podmiotu (lub zespołu podmiotów).
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
wymagania dot. wiedzy i doświadczenia sumuje się.
Przykład:
Wykonawca składający ofertę w zadaniu nr 3 i nr 4 musi wykazać się
doświadczeniem w zakresie:
- wykonania co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek
lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000 zł brutto
każda,
oraz
- wykonania co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek
lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 20.000 zł brutto
każda,
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lub
- wykonania co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek
lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 70.000 zł brutto
każda.

B)

C)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
3) dysponowania odpowiednim:
a. potencjałem technicznym, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku ,
b. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Zamawiający nie precyzuje
warunku,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Zamawiający nie precyzuje warunku .
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 24 ust. 1 UPZP oraz ust. 2 pkt 5 UPZP.
Ocena, czy Wykonawca spełnia postawiony wyżej warunek, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty
dokumentów określonych w pkt. 11.1.3. SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP, spełniają wymieniony wyżej warunek zgodnie z zapisami pkt 11.8.
SIWZ.
potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.
Ocena, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia,
na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów określonych w pkt. 11.2.
SIWZ.

11.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu oceny
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
11.1. Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w pkt. 10 SIWZ, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty, następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1. oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
(wg wzoru Zamawiającego),
2. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku przedstawionego
w pkt. 10.A)2) SIWZ:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(wg wzoru Zamawiającego),
2. dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
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Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawa
wskazana w wykazie o którym mowa powyżej, została wcześniej wykonana,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
3. na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku przedstawionego
w pkt. 10.B) SIWZ:
1. aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 UPZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 11 UPZP (wg wzoru
Zamawiającego),
3. informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26
ust. 2d UPZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP (wg wzoru Zamawiającego).
11.2. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca składa przez dołączenie do oferty:
dla Zadania nr 1, 2, 5 - wypełniony załącznik nr 2, oświadczenia oraz dokumenty –
zgodnie z zapisami pkt. 3.3.a.4-6 SIWZ,
dla Zadania nr 3, 4 - oświadczenia oraz dokumenty – zgodnie z zapisami
pkt. 3.3.b.12.f SIWZ,
11.3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 UPZP, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 UPZP, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego
lub
gospodarczego
miejsca
zamieszkania
tych
osób
lub przed notariuszem. (* jeśli wymagana jest informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 UPZP).
11.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty o których mowa w pkt. 11.1. SIWZ,
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

zgodnie z przepisem § 4 rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca, który chce skutecznie udowodnić Zamawiającemu, że może polegać
na zasobach innych podmiotów musi to udowodnić „przedstawieniem pisemnego
zobowiązania, a nie kopią zobowiązania” (sygn. akt: KIO/UZP 922/10).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, zobowiązany
jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie
art. 26 ust. 2b UPZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (* jeśli określono
warunek dotyczący sytuacji finansowej Wykonawcy)
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają warunki udziału
w postępowaniu w następujący sposób:
1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
2. Wykonawcy występujący wspólnie powinni upoważnić na piśmie ustanowionego
pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie
musi
być
udokumentowane
pełnomocnictwem
udzielonym
przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców
i dołączone do składanej oferty,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44
UPZP, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP składa pełnomocnik
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, lub oddzielnie każdy z wspólnie ubiegających się o zamówienie
Wykonawców,
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4. każdy z wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 UPZP, poprzez złożenie
dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1.3. SIWZ.
11.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu.
11.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
11.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
12.1. Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego
podany w pkt.1. SIWZ w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP.
12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem z potwierdzeniem pisemnym (z zastrzeżeniem
pkt 12.4 SIWZ), przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
W przypadku procedur dot. środków ochrony prawnej, każda ze stron (Zamawiający
i Wykonawcy) powinna niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania kompletnej treści
dokumentu.
12.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
na ich składanie.
12.4. Pełnomocnictwa oraz oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1
UPZP, składane w ofercie oraz przekazywane Zamawiającemu w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 UPZP, Wykonawca przekazuje
pisemnie (tj. w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego/-ych przedstawiciela/-li Wykonawcy).
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
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W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do oferty.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez upoważnionego/-ych
przedstawiciela/-li Wykonawcy.
12.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako reprezentant pozostałych wymienionym w pełnomocnictwie.
12.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
mjr Jakub Załubka – tel. 52 / 378 25 37,
2. ws. formalno - prawnych (dot. procedury przetargowej):
Przemysław Smętek – tel. 52 / 378 97 81,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 – 14:00.
Uwaga!!! Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach
wymagających zachowania pisemności postępowania.
13. Adres
poczty
elektronicznej
lub
strony
internetowej
Zamawiającego,
jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
14. Wymagania dotyczące wadium:
14.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, przed upływem terminu
składania ofert, w wysokości:
Zadanie nr 1 - 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Zadanie nr 3 - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Zadanie nr 4 - 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych
w art. 45 ust. 6 UPZP.
14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, tj. NBP O/O Bydgoszcz - Nr konta 70 1010 1078 0091 3313 9120
0000 z adnotacją WADIUM – MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE – zadanie
nr … – nr postępowania 004/OZ/PA/2014. Dopuszcza się wskazanie w adnotacji
również pełnej nazwy postępowania ze wskazaniem jego numeru oraz numeru
zadania.
14.4. Dowód wniesienia wadium:
1. zaleca się dołączyć potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
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2. należy dołączyć w formie oryginału w pozostałych formach określonych
w art. 45 ust. 6 UPZP.
14.5. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone
lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP.
14.6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 1 UPZP,
przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania ofert:
16.1. Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku
polskim, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
16.2. Wykonawca składa Ofertę - tj., deklarację wykonania zamówienia na warunkach
przedstawionych przez Zamawiającego w SIWZ, w tym umowie - w formie
oryginalnego dokumentu - wypełnionego lub sporządzonego wg wzoru
Zamawiającego.
16.3. Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
16.4. Do formularza oferty Wykonawca:
1. zobowiązany jest załączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt. 11 SIWZ),
2. zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (również te, o którym mowa,
w pkt. 11.8.2 SIWZ) - o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa
lub przez notariusza.
3. powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium (jeśli jest wymagane,
zgodnie z zapisami pkt. 14 SIWZ).
16.5. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca,
w których naniósł zmiany (nie dotyczy wypełnienia formularza oferty
poprzez "skreślenie niepotrzebnych").
16.6. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP, to oferta musi być podpisana w taki sposób,
by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
16.7. Zwrot „Podpisanie przez Wykonawcę” oznacza:
Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym do oferty
pełnomocnictwem.
Podpis/y tych osoby/ób powinny być opatrzone imienną pieczątką umożliwiającą
identyfikację osoby składającej podpis.
16.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP protokół
wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
JW Nr 4246

17

nr postępowania 004/OZ/PA/2014

udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
one być udostępniane. Sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu
wraz z załącznikami określa Rozporządzenie Prezesa R.M. z dn. 26.10.2008 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16.9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę,
iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
16.10.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania lub innych osób.
16.11.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem

„tajemnica przedsiębiorstwa”
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
16.12.Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 UPZP, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 8 ust. 3 UPZP).
16.13.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami
Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach
oferty wspólnej (np. konsorcjum, spółki cywilnej).
16.14. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona
w następujący sposób:
1.
strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron,
2.
każda strona zawierająca informację oznaczona kolejnym numerem.
16.15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego,
oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i numerem postępowania oraz datą
i godziną otwarcia ofert.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający:
Jednostka Wojskowa Nr 4246 (Kancelaria Jawna), ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz
Wykonawca:
……….…(nazwa Wykonawcy)…………, ul.…………, (kod, miejscowość)………....
Oferta przetargowa:
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO,
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI
- nr postępowania 004/OZ/PA/2014 Nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2014 r., godzina 10:00.
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16.16. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może:
1.
wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA,
2.
wycofać swoją ofertę.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1. Miejsce składania ofert: Kancelaria Jawna (budynek nr 1) w siedzibie
Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ.
17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz. 09:30.
17.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina).
17.4. Zamawiający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty
wysyłanej przez Wykonawcę drogą pocztową (lub w inny sposób wybrany
przez Wykonawcę).
17.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona
zgodnie z art. 84 ust. 2 UPZP.
17.6. Termin otwarcia ofert: 22 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00.
17.7. Miejsce otwarcia ofert: pomieszczenie nr 107 w siedzibie Zamawiającego, określonej
w pkt. 1 SIWZ.
17.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.9. Otwarcie ofert jest jawne.
17.10.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
17.11. Informacje, o których mowa w pkt. 17.8 i 17.10 SIWZ, przekazane zostaną
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.
18. Opis sposobu obliczenia ceny:
18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w formularzu oferty sporządzonym
na podstawie wzoru Zamawiającego, czyli w układzie podanym w tym formularzu
umożliwiającym porównanie ofert.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza zaproponować Zamawiającemu upusty
cenowe (marże, rabaty) musi uwzględnić je w cenie składanej oferty.
18.2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, których
nie ujęto w odrębnych pozycjach, a w szczególności:
1. formę wynagrodzenia ustalaną na podstawie niezmiennej w czasie trwania umowy
ceny jednostkowej za dany asortyment (odpowiednio do zakresu i zapisów SIWZ,
w tym formularza ofertowego),
2. wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy, w tym m.in.:
- koszty dojazdu oraz wniesienia artykułów do wskazanej lokalizacji,
- koszty usunięcia wad i usterek dostarczonego towaru, zgodnie z zapisami SIWZ,
w tym umowy oraz obowiązującymi przepisami,
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- koszty zakupu usług czy dostaw niezbędnych do właściwej realizacji niniejszego
zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,
- koszty podjęcia działań w celu zapobieżenia, ograniczenia czy likwidacji
skutków ewentualnych awarii i zabezpieczenia awarii występujących
w urządzeniach i w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
- koszty
podjęcia
działań
w
przypadku
reklamacji
składanych
przez Zamawiającego, w zakresie objętym zamówieniem,
- podatek VAT (zgodnie z obowiązującą stawką w czasie obowiązywania
umowy),
3. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu
zamówienia,
4. wykonanie zobowiązań w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i projekcie
umowy.
Przyjmuje się, że składając ofertę Wykonawca potwierdza, iż w cenie oferty
uwzględnił wszystkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz warunki lokalne
rozpoznane we własnym zakresie.
18.3. Cena musi być wyższa niż 0 zł, z uwzględnieniem pkt. 18.4 SIWZ. Podana cena
będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy.
18.4. Cena oferty musi być ceną brutto, (czyli zawierać podatek VAT oraz inne podatki
i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Uwaga: Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to przy zaokrągleniu - drugiej cyfry
nie zmienia się, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa – to drugą cyfrę zaokrągla
się w górę.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach
obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w PLN, zgodnie z zasadą nominalizmu
(art. 358 § 1 K.C.).
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
20.1. Kryterium:
Cena brutto – „C” - waga – 100 %
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert
x 100
Cena ocenianej oferty
C = liczba punktów uzyskanych przez ofertę.
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
20.2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem pkt. 20.3 SIWZ.

C =
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20.3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
20.4. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach wymienionych w art. 89 UPZP.
20.5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 UPZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 UPZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
20.6. W toku oceny spełnienia warunków, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym
przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających: spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego.
20.7. Wykonawcy zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu przetargowym
na podstawie art. 24 oraz 24b UPZP, m.in. gdy:
1) nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
3) nie wnieśli wadium (*jeśli jest wymagane) do upływu terminu składania ofert,
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46
ust. 3 UPZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
4) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 UPZP, lub posługiwali sie
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 UPZP,
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
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6) nie złożą wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b UPZP oraz Wykonawcę,
który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d UPZP.
20.8. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 UPZP.
20.9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
20.10.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
20.11.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach
określonych w art. 93 UPZP.
20.12.O unieważnieniu postępowania, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed terminem składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania
o cenę,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 UPZP, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt. 22.1.1) SIWZ, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
22.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym
z art. 94 UPZP.
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22.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w pkt. 23 SIWZ
(jeśli jest wymagane) oraz dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie jego wniesienia,
a także w terminie 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty (lub innym wskazanym w ww. informacji Zamawiającego)
przesłać Zamawiającemu informacje niezbędne do sporządzenia umowy, tj. wskazać
(* odpowiednio do zapisów umowy):
a. osobę, która będzie podpisywała umowę w imieniu Wykonawcy,
b. osobę lub osoby, które będą pełniły nadzór nad prawidłową realizacją umowy
po stronie Wykonawcy, z podaniem ich numerów telefonów oraz faksu,
c. danych dotyczących kanałów łączności, które Wykonawca zobowiązuje się
utrzymywać podczas trwania umowy,
d. inne - zgodnie z zapisami projektu umowy.
22.5. Przed podpisaniem umowy grupa Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązana jest dostarczyć Zamawiającemu
zawartą między nimi umowę (np. konsorcjum, spółki cywilnej) w przypadku wyboru
ich oferty wspólnej jako oferty najkorzystniejszej.
22.6. W przypadku realizacji części zamówienia z pomocą podwykonawcy/ów
Wykonawca realizujący zamówienie publiczne z udziałem podwykonawcy/-ów
(jeżeli dotyczy – por. pkt 8 SIWZ) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
umowy zawarte między Wykonawcą i podwykonawcą/-ami, zgodnie z zasadami
określonymi w projekcie umowy.
22.7. Przed podpisaniem umowy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązana jest, zgodnie z treścią
art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawić Zamawiającemu, oświadczenie
Zarządu Sp. z o. o. o uprawnieniach do zaciągania zobowiązań wynikających z zakresu
przedmiotu zamówienia. (* jeżeli dotyczy)
22.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
UPZP.
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
24.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
24.2. Projekt umowy spełnia wymogi polskiego prawa zamówień publicznych.
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV (art. od 139 do 151)
UPZP.
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25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI UPZP, przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Załączniki do SIWZ:
1) informacja zbiorcza,
2) formularze ofertowe – załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
3) opis zaoferowanych produktów – załącznik nr 2,
4) projekt umowy – załącznik nr 3,
5) wykaz dostaw (…) – załącznik nr 4,
6) oświadczenie z art. 22 ust 1 UPZP – załącznik nr 5,
7) oświadczenie z art. 24 ust 1 UPZP – załącznik nr 6,
8) oświadczenie / zobowiązanie Wykonawcy – załącznik nr 7,
9) informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 8,
10) protokół z wizji lokalnej – załącznik nr 9.
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Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA ZBIORCZA

l.p.

Zakres

Cena brutto
[PLN]

1

2

3

1

Zadanie nr 1

…………………

2

Zadanie nr 2

…………………

3

Zadanie nr 3

4

Zadanie nr 4

5

Zadanie nr 5

Data …………………..

…………………

…………………

…………………

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 1 a do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa sprzętu informatycznego - zadanie
nr 1, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach,
w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),

Przedmiot zamówienia
(zgodnie z opisem zaoferowanych
produktów – zał. nr 2 do SIWZ)

l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1
Sprężone powietrze w pojemniku,
pojemność minimum 600 ml.
Minimalny okres przydatności
12 miesięcy, liczony od daty
odbioru bez zastrzeżeń.
Chusteczki
nawilżane
do czyszczenia monitora LCD TV
i
klawiatury
o
zawartości
minimum 50 szt. w plastikowym
pojemniku
uniemożliwiającym
wyschnięcie chusteczek.
Minimalny okres przydatności
12 miesięcy, liczony od daty
odbioru bez zastrzeżeń.
Pianka do czyszczenia monitorów
LCD w pojemniku o pojemności
100 ml.
Minimalny okres przydatności
12 miesięcy, liczony od daty
odbioru bez zastrzeżeń.
Kabel UTP 5e kat. na bębnie,
długość minimum 300 m, skrętka
nieekranowana 4 x 2, żyły kabla
wykonane z miedzi, całość
umieszczona w pudle.
Gwarancja min 24 miesiące.
Przewód koncentryczny - 100
mb. o minimalnych parametrach:
Kabel miedziany przewód typu
RG6 o impedancji 75Ω. W pełni
miedziana żyła wewnętrzna,
ekran z folii aluminiowej i gęsty
oplot aluminiowy kolor : biały,
czarny lub szary.
Gwarancja min 24 miesiące.
Kabel SATA do podłączenia
dysków z wejściem SATA
do płyty głównej komputera.
Wtyczki krótkie, proste zatrzask
Delock 82473. Długość min 30
cm.
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Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ

Ilość*
[szt./opak./kpl.]

– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2

3

Cena
ryczałtowa
brutto za
szt./opak./kpl.

Wartość
brutto
[kol. 3 x 4]

[PLN]
4

5

[PLN]

40 opak.

20 opak.

40 opak.

2 opak.

1 opak.

20 szt.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Gwarancja min 24 miesiące.
Kabel telefoniczny wykonany z
miedzi (linka 4-żyłowa płaska)
100 mb.
Gwarancja min 24 miesiące.
Kabel zasilający którym można
podłączyć do źródła zasilania z
interfejsem SATA oraz umożliwia
zasilanie dla kart PCI Express.
Karty graficzne PCI Express.
SPECYFIKACJA: Zasilanie dla
kart PCI Express | Złącze: 15 pin
SATA power> 6 pin | Długość
kabla: ca. 21 cm (w tym złącze).
Zgodny z urządzeniem z pkt. 32.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyta do czyszczenia soczewki
napędu CD, DVD o minimalnych
parametrach:
Płyta
DVD
do czyszczenia soczewki lasera
odtwarzacza
CD,
DVD.
Zapobiegająca pomijaniu ścieżek
i
eliminująca
elektryczność
statyczną. Wyposażona w 10
szczoteczek
z
mikrofibry
do
czyszczenia
soczewki.
Opakowanie zawiera 1 płytę
CD/DVD
do
czyszczenia
soczewek
w opakowaniu
ochronnym, 1 wielojęzykową
instrukcję.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyty CD wraz z kopertą
o minimalnych parametrach: płyta
jednokrotnego zapisu o średnicy
12
cm
oraz
pojemności
wynoszącej min 700 MB. Max
prędkość zapisu x1-x48. Długość
zapisu: 80 minut.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyty DVD wraz z kopertą
o minimalnych parametrach: płyta
jednokrotnego zapisu o średnicy
12
cm
oraz
pojemności
wynoszącej min 4,3 GB. Max
prędkość
zapisu
x1-x16.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyty
CD
do
nadruku
wraz z kopertą o minimalnych
parametrach:
Płyta
pokryta
specjalna
białą
warstwą
umożliwiającą wykonanie nadruku
atramentowego,
przystosowana
jest również do nadruków metodą
sitodruku
lub
tampodruku.
Powierzchnia full-face z małą
dziurką. CD-R do jednokrotnego
zapisu o średnicy 12 cm
oraz pojemności wynoszącej min
700 MB. Max prędkość zapisu x1x48. Długość zapisu: 80 minut.
Płyty
DVD
do
nadruku
wraz z kopertą o minimalnych
parametrach:
Płyta
pokryta
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specjalna
białą
warstwą
umożliwiającą wykonanie nadruku
atramentowego,
przystosowana
jest również do nadruków metodą
sitodruku
lub
tampodruku.
Powierzchnia full-face z małą
dziurką. Płyty DVD wraz z
kopertą. DVD to płyty do
jednokrotnego zapisu o średnicy
12
cm
oraz
pojemności
wynoszącej min 4,3 GB. Max
prędkość zapisu x1-x16.
Łączówka
łącznik
złączka
2x gniazdo RJ45 do kabli
14.
z RJ45/8P8C.
Gwarancja min 24 miesiące.
Złączki do kabla sieciowego
RJ45 (WM8p8c), kat 6, na
15. przewód okrągły, drut. (op. 100
szt.).
Gwarancja min 24 miesiące.
Złączki do kabla telefonicznego.
16. (op. 100 szt.) RJ11.
Gwarancja min 24 miesiące.
Etykiety do drukarki etykiet
17. Brother Q570 DK-11204.
Gwarancja min 24 miesiące.
Etykiety do drukarki etykiet
18. Brother Q570 DK-22113.
Gwarancja min 24 m-c.
Rozgałęźnik telefoniczny RJ11
19. gniazdo 6p4c / 2xgniazdo 6p4c.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bateria litowo-jonowa 3,6 V - LSI
20.
4250
Bateria alkaliczna - LR6 / AA /
21. MN1500 - 1szt.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bateria alkaliczna - LR9V
22. 6LR61 - 1 szt.
Gwarancja min 24 miesiące.

2 opak.

2 opak.

10 szt.

5 szt.

80 szt.
10 szt.
40 szt.

/

Bateria litowo-jonowa 3,0 V - CR
23. 2016.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bateria litowo-jonowa 3,0 V - CR
24. 2032.
Gwarancja min 24 miesiące.
Adapter przejściówka gniazdo
DVI - HDMI wtyczka .
Umożliwiający
podłączenie
dowolnego urządzenia z gniazdem
DVI do sprzętu z gniazdem HDMI
25.
np.
połączenie
komputera
stacjonarnego
PC
z
DVI
(notebooka z DVI) pod telewizor
z gniazdem HDMI.
Gwarancja min 24 miesiące.
Adapter DVI męski - HDMI
żeński
26. Adapter
pozwalający
m.in.
podłączyć
kartę
graficzną
ze złączem DVI do monitora
JW Nr 4246
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28

nr postępowania 004/OZ/PA/2014

27.

28.

29.

30.

31.

lub telewizora ze złączem HDMI
za pomocą kabla posiadającego z
dwóch stron złącze HDMI.
Gwarancja min 24 miesiące.
Narzędzie do zaciskania wtyków.
Typu
HT-2008R
lub
równoważny, tj.
spełniający
następujące
minimalne
wymagania:
posiadająca
specjalną dźwignię równomiernie
rozkładającą
siłę
docisku,
co umożliwia bardzo dokładne
zarabianie kabli; wykonana w
100% ze wzmacnianej stali - waga
>500g; posiadająca gumową
rękojeść; posiadająca mechanizm
zapadkowy, sprzęgło, służące do
blokowania
zaciskarki,
oraz
ułatwiające poprawne zaciskanie
wtyczek; posiadająca dwa noże
tnące - do przycinania kabli, do
ściągania izolacji z kabli płaskich
(np. telefonicznych); pasująca do
większości złączy modularnych:
8P8C/RJ-45,
6P6C/RJ12,
6P4C/RJ11, 4P4C, RP2C, DEC.
Gwarancja min 24 miesiące.
Linka zabezpieczająca do laptopa
z zapięciem na 4-cyfrowy kod.
(1,5m) wykonana z linki stalowej
w ocynku posiadająca tzw. system
blokady Kensingtona.
Gwarancja min 24 miesiące.
Zestaw terminatorów do testera
TPT-8020A . Zestaw zdalnych
terminatorów o oznaczeniach R2R8 do testera TPT -8020A #07700
(1 kpl = 7 szt).
Gwarancja min 24 miesiące.
Dysk zewnętrzny 2 TB USB 3 +
ETUI. Typu WD My Passport
2TB USB 3.0 lub równoważny tj.
o minimalnych parametrach: Typ
zewnętrzny, Pojemność min 2 TB,
Format
przenośny
2,5".Typ
podłączenia USB 3.0 i USB 2.0.
Obroty
na
min.
5400
obr/min. Posiadający
funkcje:
ochrony hasłem, automatyczne
tworzenie kopii zapasowych.
Zasilanie USB. Gwarancja min 24
miesiące.
Stacja
dokująca
z
funkcją
klonowania na dyski twarde
SATA. Typu Conrad Numer
produktu:
987137
lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach: powinna umożliwić
podłączenie do komputera do
dwóch dysków twardych SATA
6,4 cm (2,5'') i 8,9 cm (3,5'') bez
konieczności otwarcia komputera
lub zastosowania zewnętrznej
obudowy
dysku
twardego.

JW Nr 4246
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Podłączana do komputera
za
pomocą dołączonego kabla USB
3.0. Posiadająca diody LED
sygnalizujące
zasilanie
oraz
transfer
danych,
naciśnięcie
przycisku przerywa połączenie,
następnie dysk twardy może
zostać wyjęty ze stacji. W
przypadku podłączenia dwóch
dysków
twardych
można
zastosować funkcję clone, aby
sklonować dyski twarde bez
użycia komputera. Obsługująca
dyski twarde o pojemności maks.
do 6 TB. Maks. prędkość: 5 Gb/s.
Przyciski do wysuwania dysku
twardego. Złącze A : Złącze
męskie SATA 15+7-pin. Wtyczka
B : Złącze żeńskie USB 3.0 B.
Złącze męskie SATA 15+7-pin.
Wykonana: Aluminiowa obudowa.
Gwarancja min 24 miesiące.
Zewnętrzna nagrywarka DVD+/RW DL USB kolor czarny. Typu
Samsung SE-208DB czarny lub
równoważny.
Spełniająca
następujące
minimalne
wymagania: Napęd optyczny
(rodzina)
DVD-REC
(Dual
Layer).Typ napędu zewnętrzny.
Typ Slim. Interfejs USB. Bufor
(CD,DVD)1 MB. Maks. prędkość
odczytu CD 24 x. Maks. prędkość
odczytu DVD (SL) 8 x. Czas
dostępu CD 150 ms. Czas dostępu
DVD 150 ms. Maks prędkość
32.
zapisu CD-R
24 x. Maks prędkość zapisu CDRW 24 x. Maks prędkość zapisu
DVD-R 8 x. Maks prędkość
zapisu DVD+R 8 x. Maks
prędkość zapisu DVD-RW 6 x.
Maks prędkość zapisu DVD+RW
8 x. Maks prędkość zapisu DVDR DL 6 x. Maks. prędkość zapisu
DVD+R DL 6 x. Maks. prędkość
zapisu
DVD-RAM
5
x.
Mechanizm podawania płyt ,
tacka. Możliwość pracy w pionie.
Gwarancja min 24 miesiące.
Router . Typu RouterBoard
RB2011UAS-2HnD-IN
lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach: Porty WAN: 1x
10/100/1000 (SFP/RJ45); Porty
LAN 5x 10/100BaseTX (RJ45),
5x 10/100/1000BaseTX (RJ45),
33.
GUI
graficzny
interfejs
użytkownika, zarządzanie przez
przeglądarkę WWW,
ruting
statyczny, ruting dynamiczny,
OSPF - Open Shortest Path First,
BGP4 - Border Gateway Protocol,
VRRP
Virtual
Router
JW Nr 4246
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Redundancy
Protocol,
IEEE
802.11b
Wireless
LAN
11Mbps,2.4 GHz, IEEE 802.11g Wireless LAN 54Mbps, 2.4 GHz,
IEEE 802.11n - Wireless LAN
300 Mbps, 2.4 GHz, CLI, DHCP
Client, DHCP Server, http,
HTTPS, Syslog, moc anteny 4
dBi, szyfrowanie: WEP, WPA,
WPA2, WPS. Gwarancja min 24
miesiące.
Switch 48-portowy . Typu Cisco
SG200-50
SLM2048T
lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach:
posiadająca
RADIUS zdalne uwierzytelnianie
użytkowników,
protokół
uwierzytelnienia:
MD5,
obsługiwane
protokoły
i
standardy: IEEE 802.1Q - Virtual
LANs, IEEE 802.1x - Network
Login
(Port-based
Access
Control), IEEE 802.1x - Network
34. Login (MAC – based Access
Control), IEEE 802.1p – Priority,
QoS - Quality of Service (kontrola
jakość usług i przepustowości),
DSCP - DiffServ Code Point,
Jumbo frame support, auto
MDI/MDI-X, DHCP Client Dynamic Host Configuration
Protocol Client, IEEE 802.3ad Link
Aggregation
Control
Protocol, IEEE 802.1D - Spanning
Tree, IGMP (v. 1, 2) Snooping.
Gwarancja min 24 miesiące.
Switch 8 portowy. Typu Cisco
SLM2008T-NA SG200-08 lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach:
Posiadający
RADIUS
zdalne
uwierzytelnianie użytkowników
MD5, Obsługiwane protokoły i
standardy . IEEE 802.1Q - Virtual
LANs, IEEE 802.1x - Network
Login
(Port-based
Access
Control), IEEE 802.1p - Priority,
35. QoS - Quality of Service (kontrola
jakość usług i przepustowości),
DSCP - DiffServ Code Point,
Jumbo frame support, auto
MDI/MDI-X, DHCP Client Dynamic Host Configuration,
Protocol Client, IEEE 802.3ad Link
Aggregation
Control
Protocol,
IEEE
802.1D
Spanning Tree, IGMP (v. 1, 2)
Snooping. Gwarancja min 24
miesiące.
Modem G.shdsl kablowy. Typu
Tahoe 681 lub równoważny tj. o
36. minimalnych
parametrach:
przepustowość: minimum 5,7
Mb/s na 1 parze, modem G.shdsl
JW Nr 4246
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zgodny z ITU G.991.2, Ethernet
10/100/1000 Base-T, modulacja
TCPAM-32,
router
TCP/IP,
firewall, zarządzanie przez: telnet,
SSH,
SNMP,
serwer
DHCP/BOOTP, DHCP/BOOTP
Relay
Agent
zapisywanie
przebiegu pracy routera przez
syslog,
obsługa
VLAN,
zabezpieczenia
przed
nieautoryzowanym korzystaniem
z
sieci
LAN,
wydajność:
minimum 8000 pakietów na
sekundę, enkapsulacja na łączu
WAN: ATM AAL5, protokoły
sieciowe: TCP, IP, UDP, ICMP,
TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP,
PPP, FrameRelay, HDLC, IEEE
802.1q. Gwarancja min 24
miesiące.
Dysk wewnętrzny 1 TB. Typu
Dysk wewnętrzny 1 TB - WD
RED
WD_WD10EFRX
enterprises lub równoważny tj. o
minimalnych parametrach: dysk
przystosowany do pracy ciągłej w
37.
macierzach dyskowych, wielkość
3,5 cala, złącze: SATA 2 lub
wyższy, prędkość obrotowa: min.
7200 obr/min 64 MB cache,
współpracujące z macierzą z pkt.
39. Gwarancja min 36 miesiące.
Dysk wewnętrzny 2 TB. Typu
Dysk wewnętrzny 2 TB - WD
RED
WD_WD20EFRX
–
enterprises lub równoważny tj. o
minimalnych parametrach: dysk
przystosowany do pracy ciągłej w
38.
macierzach dyskowych, wielkość
3,5 cala, złącze: SATA 2 lub
wyższy, prędkość obrotowa: min.
7200 obr/min 64 MB cache,
współpracujące z macierzą z pkt.
39. Gwarancja min 36 miesiące.
Macierz 4 dyskowa (bez dysków)
. Typu QNAP TS 412 lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach: Dysk sieciowy dla
Windows (CIFS / SMB), MacOS
(Apple Talk), Linux / Unix (NFS /
SMB).
Będące
kompletnym
rozwiązaniem
backupu
i
udostępniania plików w sieci
LAN. Instalacja czterech dysków
39.
3.5" SATA II, obsługa dysków
min 2000 GB każdy. Konfiguracja
RAID 0, 1, 5, 6 z funkcją
rozbudowy i zmiany trybu bez
utraty danych. Backup danych na
zewnętrzne dyski i macierze
poprzez
interfejs
USB.
Wbudowana
funkcja
zdalnej
replikacji
do
prowadzenia
szybkiego
backupu
danych.
JW Nr 4246

6 szt.

12 szt.

3 szt.

32

nr postępowania 004/OZ/PA/2014
Wbudowany serwer wydruku,
serwer FTP oraz serwer www
(php, sql, html). Pobieranie plików
bez włączania PC (zarówno z FTP
jak i HTTP). Obsługa (zapis
/podgląd /alarmowanie) obrazu z
sieciowych kamer cyfrowych.
Posiadający wbudowane aplikacje
webowe:
JOOMLA
i PHPMyAdmin (opis tutaj).
Możliwość podłączeń do 4 kamer
IP (Vivotek, Acti i inne) i budowa
systemu monitoringu. Posiadające
następujące cechy wyjątkowe.
Współpraca z Microsoft Active
Directory w zakresie autoryzacji
dostępu userów. Szyfrowany
dostęp SSL/TLS dla serwera FTP.
Kontrola dostępu na podstawie
adresów
ip
(dozwolone
/
zabronione).Dostęp i administracja
poprzez
HTTPS
(SSL).Szyfrowane połączenie z
innymi
serwerami
w
celu
replikacji danych. Współpraca z
zasilaczami awaryjnymi UPS.
Gwarancja min 24 miesiące.
Urządzenie
do
opisywania
przewodów, kabli, regałów itp.
Typu P-touch, PT-7600VP lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach:
Urządzenie
działające z samo laminującymi
taśmami TZE o szerokości od 6 do
24
mm.
Posiadające
duży
podświetlany wyświetlacz LCD.
Klawiatura ABC. Oddzielny blok
numeryczny.
Wsparcie
dla
powszechnie używanych kodów
kreskowych 10 specjalnych lokacji
pamięci
do
przechowywania
własnych
projektów
etykiet.
Znakowanie
kabli
w formie flagi lub owijki.
Wstępnie sformatowane układy
40. napisów i predefiniowane wzory
etykiet.
Ułatwione oznaczenie kabli, listew
zaciskowych,
tablice
przełączników i paneli. Wiele
wbudowanych
symboli
elektrycznych i Audo-Video.
Program do edycji etykiet P-touch
Editor. Do 7 linii druku. Ręczny
system odcinania
taśmy
z
automatycznym wstrzymywaniem.
Działająca z samolaminującymi
taśmami TZ o szerokości 6, 9, 12,
18 i 24mm.
Zestaw akumulatorowy wraz z
wbudowana ładowarką. Zestaw
zawiera:
walizkę,
zasilacz
sieciowy (AD-18), akumulator
(BA-7000), płytę CD-ROM z
JW Nr 4246
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41.

42.

43.

44.

45.

oprogramowaniem, kabel USB,
pasek na rękę, taśmę TZ z bardzo
mocnym klejem (TZ-S651), taśmę
typu
Flexi
(TZ-FX231).
Gwarancja min 24 miesiące.
Taśma 6 mm czarny na białym,
TZE-211 do P-touch, PT-7600VP
zgodna z urządzeniem z pkt. 40
lub równoważny.
Taśma 9 mm czarny na białym,
TZE-221 do P-touch, PT-7600VP
zgodna z urządzeniem z pkt. 40
lub równoważny.
Taśma 9 mm czarny na
przezroczystym, TZE-121 do Ptouch, PT-7600VP zgodna z
urządzeniem z pkt. 40
lub
równoważny.
PEN DRIVE USB 3.0. 64 GB .
Typu SanDisk Extreme USB 3.0
Flash Drive 64 GB
lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach:
Deklarowana
prędkości zapisu i odczytu: 170
MB/s
i
190
MB/s.
Kompatybilność: USB 3.0, 2.0.
Powinien posiadać możliwość
chronienia zawartości przez użycie
hasła
(oprogramowanie
szyfrujące) lub posiadać specjalną
przestrzeń chronioną hasłem przy
użyciu 128 bitowego szyfrowania
AES. Gwarancja min 24 miesiące.
Przenośny, multimedialny system
nawigacji GPS. Typu Navroad
Enovo S + Automapa EU + Karta
4 GB lub równoważny tj. o
minimalnych
parametrach:
posiadający dotykowy ekran 6" ,
zestaw głośnomówiący bluetooth ,
transmiter FM z AUTO FM,
aktywny uchwyt (z zasilaniem
oraz z wejściem wideo), moduł
GPS Sirf Atlas V z technologią
SiRFAlwaysFix™.
Obsługa
multimediów : zdjęcia, filmy,
muzyka itp. Obsługa pamięci
zewnętrznej przez USB host.
Obudowa wykonana z solidnego
materiału.
Wyraźny,
duży,
dotykowy wyświetlacz LCD o
przekątnej 6 cali o rozdzielczości
800x480. Odblokowany system –
swoboda wyboru map. Dostępne
opcje map:
z programem
NavRoad map, z programem
AutoMapa EU , PL . Posiadający
minimalne parametry: Procesor
SiRF Atlas V, 664 MHz + DSP
332MHz, Pamięć RAM128 MB
DDR2, Pamięć Flash 2 GB,
Rozszerzenie
pamięci
przez
czytnik kart microSD/SDHC do
32 GB, System operacyjny
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Microsoft® Windows CE 6.0,
Moduł GPS SiRF Atlas V z
technologią
SiRFAlwaysFix™,
Liczba kanałów modułu GPS64,
Odblokowany system, Bateria
wbudowana
Li-Polymer,
1400mAh, Wyświetlacz 6" TFT
LCD, Rozdzielczość HD 800 x
480, Złącza miniUSB host,
Głośnik wbudowany, Mikrofon
wbudowany, Złącze słuchawkowe
2,5 mm, Transmiter FM, Wejście
wideo / podłączenie kamery
cofania,
Bluetooth,
Zestaw
głośnomówiący,
obsługiwany
język -język polski, Obsługiwane
formaty wideo*.AVI, *.WMV,
*.3GP, *.MOV, Obsługiwane
formaty audio *.MP3, *.WMA,
Obsługiwane formaty zdjęć *.JPG,
*.BMP, *.GIF, *.PNG.
Gwarancja min 24 miesiące.
Dysk twardy Seagate Cheetah
15K.7, 3.5'', 300GB, SAS,
15000RPM,
16MB
cache
kompatybilne
z
serwerami
Fujitsu Primergy TX300 i TX
300 S7 (S26321-F4005-L530 )
wraz kieszenią umożliwiającą
montaż. Minimalne
parametry
techniczne : Rodzaj dysku
Standardowy
(nośnik
magnetyczny). Format szerokości
3,5 cali. Pojemność dysku 300 GB
Interfejs Serial Attached SCSI
(SAS).Szybkość interfejsu dysku
46. 600 MB/s. Prędkość obrotowa
silnika 15000 obr./min. Pojemność
pamięci podręcznej 16 MB.Średni
czas dostępu (latency) 2 ms.
Liczba talerzy 2. Liczba głowic
danych 4.Odporność na wstrząsy
praca
60G
/
spoczynek
300G.Stopa błędów przy odczycie
1:10E16.Głośność w czasie pracy
3,6 B. Szerokość 101,6 mm.
Wysokość 25,4
mm.Długość
146,52 mm. Masa netto 0,671 kg.
Rodzina
produktów
Cheetah
15K.7.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bezprzewodowy
przedłużacz
sygnału HDMI (extender) Typu
Lindy 38122 Bezprzewodowy
przedłużacz (extender) HDMI lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach: sygnał
HDMI
47. lub DVI przekazywany
do 70
metrów w otwartej przestrzeni (20
wewnątrz
pomieszczeń).HDMI
rozszerzający zasięg sygnału
HDMI do min 30 metrów, bez
kompresji
oraz
opóźnień.
Urządzanie zapewnia wsparcie dla
JW Nr 4246
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HD
1080p,
HDCP
oraz
wielokanałowego
dźwięku.
Maksymalna rozdzielczość: SD
(576i) HD (1280x720p) Full HD
(1920x1080p)
UXGA
(1600x1200p)
WUXGA
(1920×1200p) QXGA (2048 x
1536p) WQXGA (2560x1600p).
Obsługa kolorów: Deep Colour,
xvYCC. Kierunkowość - tak.
Przepustowość:
10.2
Gbit/s.
Obsługa obrazu 3d. Częstotliwość
pracy od 5.1GHz do 5.9GHz.
Obsługa formatów audio: PCM,
SPDIF, AC-3, DTS, Dolby Digital
5.1/7.1.W zestawie nadajnik oraz
odbiornik, 2 x zasilacze 5VDC ,2
x Kabel HDMI o długości 1.2m
pilot
zdalnego
sterowania,
przedłużacz (kabel) IR 1.4m, 2 x
przejściówka (adapter) MultiCountry
(UK/EU/US/AUS/PL)
zasilacza, Instrukcja po polsku. 1
kmpl. to nadajnik i odbiornik.
Gwarancja min 24 miesiące.
Aktywny rozdzielacz 8 portowy
rozdzielacz sygnału VGA. Typu
Aktywny rozdzielacz splitter 8
monitorowy
(GVS128)
lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach:
Służy
do
równoczesnego
wyświetlania
obrazu z VGA na max. 8
monitorach, telewizorach czy
projektorach.
Specyfikacja
techniczna: ilość podłączanych
monitorów:
8,
gniazda
do
podłączenia monitorów: DB-15F x
48. 8 ,gniazda do podłączenia PC:
DB-15F x 1 , materiał obudowy:
metal , podłączenie typu Plug-andPlay,
nie
wymaga
oprogramowania.
Wymagania
sprzętowe: komputer klasy PC z
karta graficzna VGA, SVGA,
Multisync lub inne urządzenie z
wyjściem
VGA,
monitor/
projektor z wtyczka HD-15M,
kable połaczeniowe: kabel VGA
męsko-męski.
W
zestawie:
rozdzielacz, zasilacz sieciowy.
Gwarancja 24 miesiące.

4 szt.

SUMA
*)

Informatyczne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatyki (dyski twarde, pen drive) nie podlegają przekazaniu
do naprawy (lub zwrotowi sprzętu), pozostają własnością Zamawiającego,

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2014 r.

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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b.

zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,

c.

wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………

3. Integralną część oferty stanowią m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie (art. 22 ust. 1 UPZP),
oświadczenie (art. 24 ust. 1 UPZP),
wykaz dostaw,
dowody potwierdzające,
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
7) opis zaoferowanych produktów – załącznik nr 2 do SIWZ,
8) opisy, zdjęcia – odpowiednio do zapisów SIWZ,
9) informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ, w tym umową oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli dotyczy) i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami oraz zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na rzecz
Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.
6. Wadium wnieśliśmy w formie …………………………… w kwocie …………………. PLN.
Nr konta, na który należy zwrócić wadium ………………………………………………………….
7. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………).
8. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
9. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………
adres: …..………………………………………………………………………………………………
tel. nr: ..……………………………….…….……, fax nr ……………………………………………...
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 b do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa sprzętu łączności i telefaksowego
- zadanie nr 2, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załącznikach, w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),
przedmiot zamówienia
(zgodnie z opisem zaoferowanych
produktów – zał. nr 2 do SIWZ)

l.p.

1

2

1
CB Radio + antena. Typu: CB Radio
President Jackson II ASC + Antena
CB Omega 27 lub równoważny tj.
o minimalnych parametrach:
1. CB Radio:
- częstotliwość pracy: 26,96 –
27,41 MHz
- modulacja: AM/FM/SSB
- stabilizacja częstotliwości: PLL
- czułość przy 20 dBSinad: 0,7uV
- impedancja anteny: 50 Ω
- liczba kanałów: 40
- zasilanie: 13,2 V
- posiadające regulację szumów,
- posiadające regulację czułości,
- wyjście na głośnik
Gwarancja min 24 miesiące.
2. Antena:
antena
dopasowana
do oferowanego CB Radia,
- długość anteny winna wahać się
między 1,5 a 2 m,
Antena z możliwością pochylania,
mocowana za pomocą śruby
motylkowej, zarówno do główki
typu DV (na wyposażeniu)
jak i na podstawę magnesową
(na wyposażeniu), z podstawą
systemu ALU+.
Gwarancja min 24 miesiące.
Faks laserowy . Typu: Panasonic KXMB2025PDW lub równoważny tj.
o minimalnych parametrach: FAKS /
TELEFON / KOPIARKA technologia
wydruku -> laserowa papier->
zwykły modem-> 14,4 kbps Opis :
prędkość
transmisji
(modem
14,4kbps, ok. 8 sek./stronę) Druk
laserowy 600 x 600 dpi. Prędkość
druku 14 str./min. Pamięć na 120
stron (transmisja), 170 stron (odbiór).
Podajnik oryginałów do 20 stron.
Podajnik papieru na ok. 220 arkuszy
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Oferowany produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2

Ilość*
[szt.]

3

Cena
ryczałtowa
brutto za szt..
[PLN]
4

Wartość brutto
[kol. 3 x 4]
[PLN]

5

2 szt.

3 szt.
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3

4

5

+ podstawka do odbioru na 100
arkuszy.
Funkcja
kopiowania.
Tryb korekcji błędów (ECM).
Funkcja
identyfikacji
numeru
przychodzącego*.
Książka
telefoniczna na ok. 100 numerów.
Szybkie wybieranie na 22 numery.
Gwarancja min 24 miesiące.
Toner do faxa o oznaczeniu
KX-FAT411 (Panasonic
KX
MB2025PDW) lub zgodny z faxem:
z pkt. 2.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bęben
do faxa Panasonic KXFAD412
(Panasonic
KXMB2025PDW) lub zgodny z faxem:
z pkt. 2.
Gwarancja min 24 miesiące.
ZAGŁUSZACZ
TELEFONÓW
GSM,3G ORAZ PODSŁUCHÓW
ORAZ GPS
CDMA/GSM/DCS
/3G/GPS/UMTS.
Typu
ZAGŁUSZACZ JAMMER CDMA
GSM DCS 3G UMTS GPS 40m lub
równoważny tj. o minimalnych
parametrach:
Urządzenie
musi
uniemożliwiać dotarcie sygnału do
telefonu
lub
odbiornika
gps
znajdującego
w
pomieszczeniu
chronionym. Gdy urządzenie jest
włączone to w obrębie min 30m nie
dotrze sygnał do żadnego telefonu lub
odbiornika gps . urządzenia te
przestają spełniać swoją funkcje.
Urządzenie
zagłuszające
o
minimalnych
wymaganiach:
podsłuch-anty
fal
telefonii
komórkowej oraz sygnału GPS
(CDMA/GSM/DCS/3G/UMTS/GPS).
Powinien
zagłuszać wymienione
pasma w zasięgu min 30 m.
Zagłuszane pasma: - CDMA: 870880 MHz. - GSM: 869-960 MHz. DCS: 1805-1920 MHz. - 3G: 21102170 MHz. - GPS L1-14501600MHz. Zasięg: min 30 metrów
Złącza anten: SMA. Działanie 24
godziny na dobę przez 365 dni w
roku, Zamontowane z aluminiowej
obudowie. AKCESORIA: - zasilacz
220V , - 4 anteny.-pilot zasięg 3-5
metrów.- moc: min 6,5 Watta.
Gwarancja min 24 miesiące.

4 szt.

2 szt.

2 szt.

SUMA
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2014 r.

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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b. zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,

c.

wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………

3. Integralną część oferty stanowią m.in.:
1)
2)
3)
4)

aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie (art. 22 ust. 1 UPZP),
oświadczenie (art. 24 ust. 1 UPZP),
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
5) opis zaoferowanych produktów – załącznik nr 2 do SIWZ,
6) opisy, zdjęcia – odpowiednio do zapisów SIWZ,
7) informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ, w tym umową oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli dotyczy) i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami oraz zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na rzecz
Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.
6. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………).
7. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
8. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………
adres: …..………………………………………………………………………………………………
tel. nr: ..……………………………….…….……, fax nr ……………………………………………...
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 c do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do sprzętu informatycznego będącego na gwarancji - zadanie nr 3, na warunkach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach, w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),

przedmiot zamówienia
(zgodnie z opisem zaoferowanych
produktów – zał. nr 2 do SIWZ)

1
Głowica Epson do plotera
C13T596100 (photo black) ;T 5961
1.
( EPSON 9700 Pro). Pojemność
350ml.
Głowica Epson do plotera
2. C13T596200 ;T 5962 ( EPSON 9700
Pro). Pojemność 350ml
GłowicaEpson do plotera
3. C13T596300 ;T 5963 ( EPSON 9700
Pro). Pojemność 350ml
GłowicaEpson do plotera
4. C13T596400 ;T 5964 ( EPSON 9700
Pro). Pojemność 350ml
Głowica Epson do plotera
C13T596800 (matte black) ;T 5968
5.
(EPSON 9700 Pro). Pojemność
350ml
Toner TN 325 BK (do Brother MFC
9970 CDW) wydajność co najmniej
6.
4000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TN 325 C (do Brother MFC
9970 CDW) wydajność co najmniej
7.
3500 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TN 325 M (do Brother MFC
9970 CDW) wydajność co najmniej
8.
3500 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TN 325 Y (do Brother MFC
9970 CDW) wydajność co najmniej
9.
3500 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Kartridż LC-1240BK Czarny,
(Brother MFC-J6510DW)
10. Pojemność min 12 ml. wydajność co
najmniej 600 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Kartridż LC-1240C Niebieski
11. (Brother MFC-J6510DW)
Pojemność min 6 ml. wydajność co
l.p.
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Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ

Ilość*
[szt.]

– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2

3

Cena
ryczałtowa
brutto za szt.
[PLN]
4

Wartość brutto
[kol. 3 x 4]
[PLN]

5

6 szt.
6 szt.

6 szt.

6 szt.

5 szt.

6 szt.

6 szt.

6 szt.

6 szt.

3 szt.

3 szt.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

najmniej 600 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Kartridż LC-1240M Purpurowy
(Brother MFC-J6510DW)
Pojemność min 6 ml. wydajność co
najmniej 600 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Kartridż LC-1240Y Żółty
(Brother MFC-J6510DW)
Pojemność min 6 ml. wydajność co
najmniej 600 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216K
wydajność co najmniej 29000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216M
wydajność co najmniej 26000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216C
wydajność co najmniej 26000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216Y
wydajność co najmniej 26000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Pojemnik na zużyty toner
A162WY1 ( K-M Bizhub
C220,C280,C360) wydajność co
najmniej 57000 stron.
Bęben światłoczuły DR 311 K ( K-M
Bizhub C220,C280) wydajność co
najmniej 70000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły DR 311 COLOR
C,M,Y ( K-M Bizhub C220,
C280,C360) wydajność co najmniej
50000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN321K
( K-M Bizhub C364) wydajność co
najmniej 27000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN321M ( KM Bizhub C364) ) wydajność co
najmniej 25000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN321C
( K-M Bizhub C364) wydajność co
najmniej 25000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN321Y
( K-M Bizhub C364) wydajność co
najmniej 25000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN512K
( K-M Bizhub C454) wydajność co
najmniej 27500 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN512C
( K-M Bizhub C454) wydajność co
najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
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3 szt.

3 szt.

7 szt.

7 szt.

7 szt.

7 szt.

10 szt.

3 szt.

9 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

10 szt.

10 szt.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Toner Konica-Minolta TN512M
( K-M Bizhub C454) wydajność co
najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN512Y
( K-M Bizhub C454) wydajność co
najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Beben światłoczuły Konica-Minolta
DR-512K ( K-M Bizhub C364,C454)
wydajność co najmniej 120000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Beben światłoczuły Konica-Minolta
DR-512C Y/M/C ( K-M Bizhub
C364,C454) wydajność co najmniej
90000 stron.
Toner TK-8305K (Kyocera
TASKalfa 3050ci) wydajność co
najmniej 25000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TK-8305C (Kyocera
TASKalfa 3050ci) wydajność co
najmniej 15000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TK-8305M (Kyocera
TASKalfa 3050ci) wydajność co
najmniej 15000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TK-8305Y (Kyocera
TASKalfa 3050ci) wydajność co
najmniej 15000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Pojemnik na zużyty toner WT-860
(Kyocera TASKalfa 3050ci)
wydajność co najmniej 25000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Pojemnik na zużyty toner
A4NNWY1, 40000s, Bizhub C364,
C454)
Pojemnik ze zszywkami do Konica
Minolta SK-602 ( K-M Bizhub
C454) wydajność 3 x 5000 sztuk.

10 szt.

10 szt.

8 szt.

23 szt.

5 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

2 szt.

9 szt.

6 szt.
SUMA

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2014 r.

b.

zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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c. wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………

3. Integralną część oferty stanowią m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie (art. 22 ust. 1 UPZP),
oświadczenie (art. 24 ust. 1 UPZP),
wykaz dostaw,
dowody potwierdzające,
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
7) raporty z testów – odpowiednio do zapisów SIWZ,
8) oświadczenie / zobowiązanie Wykonawcy – odpowiednio do zapisów SIWZ,
9) informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ, w tym umową oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli dotyczy) i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami oraz zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na rzecz
Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.
6. Wadium wnieśliśmy w formie …………………………… w kwocie …………………. PLN.
Nr konta, na który należy zwrócić wadium ………………………………………………………….
7. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………).
8. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
9. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………
adres: …..………………………………………………………………………………………………
tel. nr: ..……………………………….…….……, fax nr ……………………………………………...
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 d do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do sprzętu informatycznego niebędącego na gwarancji - zadanie nr 4, na warunkach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach, w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),

przedmiot zamówienia
(zgodnie z opisem zaoferowanych
produktów – zał. nr 2 do SIWZ)

l.p.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

1
Toner 44574702 (do OKI B411DN)
wydajność co najmniej 3000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9730A (do HP 5550)
wydajność co najmniej 13000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9731A (do HP 5550)
wydajność co najmniej 12000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9732A (do HP 5550)
wydajność co najmniej 12000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9733A (do HP 5550)
wydajność co najmniej 12000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły z zębatką
HP C9730A (HP 5550)
Bęben światłoczuły z zębatką
HP C9731A (HP 5550)
Bęben światłoczuły z zębatką
HP C9732A (HP 5550)
Bęben światłoczuły z zębatką
HP C9733A (HP 5550)
Bęben światłoczuły Y (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
20000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły M (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
20000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły C (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
20000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły (do OKI B410)
wydajność co najmniej 25000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
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Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ

Ilość*
[szt.]

– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2

3

Cena
ryczałtowa
brutto za szt.
[PLN]
4

Wartość brutto
[kol. 3 x 4]
[PLN]

5

10 szt.

1szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.

5 szt.
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Bęben światłoczuły (do OKI B411)
14. wydajność co najmniej 25000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q2681A (do HP3700)
15. wydajność co najmniej 6000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q2682A (do HP3700)
16. wydajność co najmniej 6000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q2670A (do HP3700)
17. wydajność co najmniej 6000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q2683A (do HP3700)
18. wydajność co najmniej 6000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły z zębatką
19.
Q2670A (HP 3700)

5 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
2 szt.

20.

Bęben światłoczuły z zębatką
Q2681A (HP 3700)

2 szt.

21.

Bęben światłoczuły z zębatką
Q2682A (HP 3700)

2 szt.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

Bęben światłoczuły z zębatką
Q2683A (HP 3700)
Toner 44315308 black (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
8000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner 44315307 cyan (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
6000 stron.
Toner 44315306 magenta (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner 44315305 yellow (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej
6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner (do OKI B410) wydajność
co najmniej 3000 stron.
Toner Q2612A wydajność co
najmniej 2000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Q6511A wydajność co
najmniej 6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner TK-130K (Kyocera FS 1028) wydajność co najmniej 7200
stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner Q2613A (HP 1300)
wydajność co najmniej 2500 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Kartridż 339 ,C8767E (HP 8450
FOTO) Pojemność 21 ml.
wydajność co najmniej 800 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Kartridż 348 ,C9369E (HP 8450
FOTO) Pojemność 14 ml.
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2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

10 szt.
15 szt.

10 szt.

3 szt.

1 szt.

8 szt.

6 szt.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Kartridż 56 ,C6656GE ( HP DJ
5662, HP DJ 5610 ) Pojemność 13
ml. wydajność co najmniej 130
kartek 10x15 cm.
Kartridż 57, C6657AE ( HP DJ
5662 ) Pojemność 13 ml.
wydajność co najmniej 130 kartek
10x15 cm.
Kartridż 22 ,C9352A ( HP DJ
5610 ) Pojemność 13 ml. wydajność
co najmniej 130 kartek 10x15 cm.
Kartridż 344 ,C9363E ( HP DJ
6980 ) Pojemność 13 ml.
wydajność co najmniej 130 kartek
10x15 cm.
Toner TK-560K (do Kyocera FS-C
5350) wydajność co najmniej 12000
stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner TK-560M (do Kyocera FS-C
5350) wydajność co najmniej 10000
stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner TK-560C (do Kyocera FS-C
5350) wydajność co najmniej 10000
stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner TK-560Y (do Kyocera FS-C
5350) wydajność co najmniej 10000
stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.

6 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

7 szt.

5 szt.

6 szt.

5 szt.
SUMA

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2014 r.

b.

zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,

c.

wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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3. Integralną część oferty stanowią m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie (art. 22 ust. 1 UPZP),
oświadczenie (art. 24 ust. 1 UPZP),
wykaz dostaw,
dowody potwierdzające,
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
7) raporty z testów – odpowiednio do zapisów SIWZ,
8) oświadczenie / zobowiązanie Wykonawcy – odpowiednio do zapisów SIWZ,
9) informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ, w tym umową oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli dotyczy) i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami oraz zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na rzecz
Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.
6. Wadium wnieśliśmy w formie …………………………… w kwocie …………………. PLN.
Nr konta, na który należy zwrócić wadium ………………………………………………………….
7. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………).
8. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
9. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………
adres: …..………………………………………………………………………………………………
tel. nr: ..……………………………….…….……, fax nr ……………………………………………...
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 e do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ...........................................……......
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

REGON ...............................

OFERTA
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego p.n.: Dostawa sprzętu informatycznego (transmisja
HDMI) - zadanie nr 5, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załącznikach, w tym w umowie:
a.

za cenę brutto: _______________________________ PLN,
(słownie: ..................................................................................…....................................................),
przedmiot zamówienia
(zgodnie z opisem zaoferowanych
produktów – zał. nr 2 do SIWZ)

l.p.

1.

2.

3.

1
Kabel instalacyjny kat.6A U-FTP
(STP) LSOH min 300 m . Typu A-lan
kod KIF6ALSOH305 lub równoważny
tj. o minimalnych parametrach: kabel o
wysokiej
wydajności
kabel
przeznaczony
do
wykonywania
instalacji wewnętrznych poziomych i
pionowych
w
sieciach
multimedialnych.
Tory
teleinformatyczne kabli kategorii 6A
przewidziany
do
pracy
przy
częstotliwościach do 550 MHz, z
przepływnością binarną do 10 Gb/s.
Kabel przeznaczony i spełniający
wymagania urządzeń z pkt. 2 i 3.
Gwarancja min 24 miesiące.
Nadajnik sygnału HDMI do transmisji
skrętką . Typu Kramer PT-571A lub
równoważny.
o
minimalnych
parametrach:
Urządzenie
będące
nadajnikiem sygnałów HDMI skrętką,
konwertuje sygnał HDMI do formatu
transmito- wanego pojedynczą skrętką,
Maksymalna przepustowość - 1,65
Gbps. Zgodny z HDTV. Zgodny z
HDCP i ze standardem HDMI 1.3a.
Zasięg transmisji - Do 90 m przy 1080i
kablem CAT 5, 70 m przy 1080p
kablem CAT 6. Kabel - 1 kabel STP
(skrętka ekranowana) CAT 5e 24 AWG
lub CAT 6. Przesyła EDID. System
Power Connect™ - Tylko jedno
urządzenie w systemie (nadajnik lub
odbiornik)
musi
być
zasilane
bezpośrednio z sieci energetycznej,
jeżeli urządzenia są oddalone od siebie
maksymalnie o 50 m. Urządzenie musi
tworzyć parę z urządzeniem z pkt. 3.
Gwarancja min 24 miesiące
Odbiornik sygnału HDMI do transmisji
skrętką . Typu Kramer PT-572 +A lub
równoważny tj. o
minimalnych
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Oferowany produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2

Ilość*
[szt./opak]

3

Cena
ryczałtowa
brutto
za szt./opak
[PLN]
4

Wartość brutto
[kol. 3 x 4]
[PLN]

5

1 opak.

3 szt.

3 szt.
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4.

5.

parametrach:
Urządzenie
będące
odbiornikiem sygnałów HDMI skrętką,
konwertuje sygnał HDMI do formatu
transmitowanego pojedynczą skrętką,
Maksymalna przepustowość - 1,65
Gbps. Zgodny z HDTV. Zgodny z
HDCP i ze standardem HDMI 1.3a.
Zasięg transmisji - Do 90 m przy 1080i
kablem BC−DGKat524, 70 m (230
stóp)
przy
1080p
kablem
BC−DGKat623. Kabel - 1 kabel STP
(skrętka ekranowana) CAT 5e 24 AWG
lub CAT 6. System Power Connect™ Tylko jedno urządzenie w systemie
(nadajnik lub odbiornik) musi być
zasilane
bezpośrednio
z
sieci
energetycznej, jeżeli urządzenia są
oddalone od siebie maksymalnie o 50 m
(150
stóp).
Miniaturowy
PicoTOOLS™ - 4 Urządzenie musi
tworzyć parę z urządzeniem z pkt. 2.
Gwarancja min 24 miesiące.
Przełącznik KVM . Typu ATEN CS1734 A KVM lub równoważny tj. o
minimalnych
parametrach:
czteroportowy wyposażony w obsługę
interfejsu USB, PS/2 oraz VGA i
dźwięku. Jedna konsola obsługuje 4
komputery i 2 zewnętrzne urządzenia
USB 2.0. Zdolny do niezależnego
działania (asynchroniczny) przełącznik
KVM i dodatkowych portów. Dual
interface - obsługuje komputery z
wyjściami klawiatur i myszy PS/2 lub
USB. Przełączanie poprzez wybór
przełącznika na frontowym panelu,
poprzez kombinacje klawiszy lub z
menu ekranowego (OSD). Obsługuje
systemy Windows 2000/XP/Vista, Mac
OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux.
Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536;
DDC2B.
Kompatybilny
z
USB
2.0.Możliwość aktualizacji Firmware'u.
Obsługa dźwięku (głośniki i mikrofon).
Tor audio zgodny ze standardem
surround sound system 2.1.Niezależne
przełączanie portów KVM, USB i
audio.
Funkcja
zapamiętywania
ustawień i parametrów podłączonych
monitorów. Emulacja klawiatur PC,
MAC i SUN. Zasilacz w komplecie. W
komplecie 2 kable 1,2m 2L-5301U do
połączenia z komputerami przez USB
oraz 2 kable 1,8m 2L-5302U do
połączenia z komputerami przez USB.
Adapter z USB na PS/2 w komplecie
(1szt). Gwarancja min 24 miesiące
Karta grafiki. Typu
GeForce
GTX650Ti Model: NE5X65B01009F
lub równoważne tj. o minimalnych
parametrach : Złącze karty graf.: PCI-E
16x ver. 3.0. Rodzaj pamici:DDR5,
Szyna
pamici:192-bitowa.Wielkość
pamięci karty graf.: min 2 GB.
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Taktowanie
Taktowanie
Taktowanie

rdzenia:1033
pamici:3004
RAMDAC:400

MHz.
MHz.
MHz.

Złącza zewnętrzne: 2x Dual-Link
DVI, 1x HDMI 1.4a, 1x
DisplayPort. Chłodzenie: aktywne.

6.

Obsługiwane standardy: DirectX 11.1.
Obsługiwane standardy : OpenGl 4.3.
Obsługiwane standardy: Shader Model
5.0. Pozostałe parametry :Wysokość
2slot. Minimalna zalecana moc
zasilacza 450 W. Dodatkowe złącze
zasilania 1x 6-pin. Gwarancja min 24
miesiące.
Rozdzielacz, splitter HDMI . Typu
Splitter HDMI SpeaKa Professional
lub równoważny tj. o minimalnych
parametrach: złącza 1 x IN => 4 x
OUT, do montażu na ścianie.
Rozdzielacz sygnału 4 Port HDMI do
montażu na ścianie lub montażu
płaskiego. Urządzenie rozdzielające
sygnał video z jednego źródła HDMI
(DVD/odtwarzacz Blu-ray, konsola,
PC) na 4 wyjścia HDMI (HDTV,
projektor).
Urządzenie
obsługuje
rozdzielczości HDTV 480i, 480p, 576i,
576p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080).
1 wejście/4 wyjścia. Zakres do 15 m.
Kompatybilny z HDTV 480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i oraz 1080p.
Obsługuje funkcję 3D.
Gwarancja min 24 m-c.

1 szt.

SUMA
Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2014 r.

b.

zobowiązując się wykonać zamówienie w ramach sił:
* własnych,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. konsorcjum, spółka cywilna),
* własnych z pomocą podwykonawców,
* wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), z pomocą
podwykonawców,
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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c. wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom – o ile dotyczy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część:
1) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy,
2) ………………………………

3. Integralną część oferty stanowią m.in.:
1)
2)
3)
4)

aktualny/e odpis/y z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie (art. 22 ust. 1 UPZP),
oświadczenie (art. 24 ust. 1 UPZP),
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeśli dotyczy,
5) opis zaoferowanych produktów – załącznik nr 2 do SIWZ,
6) opisy, zdjęcia – odpowiednio do zapisów SIWZ,
7) informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do SIWZ, w tym umową oraz wyjaśnieniami i zmianami
SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego (jeśli dotyczy) i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami oraz zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na rzecz
Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ.
6. Oferta zawiera/nie zawiera* dokumenty/ów* stanowiące/ych* tajemnicę przedsiębiorstwa
(na stronach:………………………………………………………).
7. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
8. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na adres:
nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………
adres: …..………………………………………………………………………………………………
tel. nr: ..……………………………….…….……, fax nr ……………………………………………...
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis zaoferowanych produktów:
Zadanie nr 1.
Nr
poz.
z
form.
ofert.
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedmiot zamówienia
(parametry minimalne)

Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2
Sprężone powietrze w pojemniku, pojemność
minimum 600
ml.
Minimalny okres
przydatności 12 miesięcy, liczony od daty
odbioru bez zastrzeżeń.
Chusteczki nawilżane do czyszczenia monitora
LCD TV i klawiatury o zawartości minimum 50
szt.
w
plastikowym
pojemniku
uniemożliwiającym wyschnięcie chusteczek.
Minimalny okres przydatności 12 miesięcy,
liczony od daty odbioru bez zastrzeżeń.
Pianka do czyszczenia monitorów LCD w
pojemniku o pojemności 100 ml. Minimalny
okres przydatności 12 miesięcy, liczony od daty
odbioru bez zastrzeżeń.
Kabel UTP 5e kat. na bębnie, długość minimum
300 m, skrętka nieekranowana 4 x 2, żyły kabla
wykonane z miedzi, całość umieszczona w
pudle.
Gwarancja min 24 miesiące.
Przewód
koncentryczny - 100 mb. o
minimalnych parametrach: Kabel miedziany
przewód typu RG6 o impedancji 75Ω. W pełni
miedziana żyła wewnętrzna, ekran z folii
aluminiowej i gęsty oplot aluminiowy kolor :
biały, czarny lub szary.
Gwarancja min 24 miesiące.
Kabel SATA do podłączenia dysków z
wejściem SATA do płyty głównej komputera.
Wtyczki krótkie, proste zatrzask Delock 82473.
Długość min 30 cm.
Gwarancja min 24 miesiące.
Kabel telefoniczny wykonany z miedzi (linka
4-żyłowa płaska) 100 mb.
Gwarancja min 24 miesiące.
Kabel zasilający którym można podłączyć do
źródła zasilania z interfejsem SATA oraz
umożliwia zasilanie dla kart PCI Express. Karty
graficzne PCI Express. SPECYFIKACJA:
Zasilanie dla kart PCI Express | Złącze: 15 pin
SATA power> 6 pin | Długość kabla: ca. 21 cm
(w tym złącze). Zgodny z urządzeniem z pkt.
32.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyta do czyszczenia soczewki napędu CD,
DVD o minimalnych parametrach: Płyta DVD
do czyszczenia soczewki lasera odtwarzacza
CD, DVD. Zapobiegająca pomijaniu ścieżek i
eliminująca
elektryczność
statyczną.
Wyposażona w 10 szczoteczek z mikrofibry do
czyszczenia soczewki. Opakowanie zawiera 1
płytę CD/DVD do czyszczenia soczewek
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

w opakowaniu ochronnym, 1 wielojęzykową
instrukcję.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyty CD wraz z kopertą o minimalnych
parametrach: płyta jednokrotnego zapisu o
średnicy 12 cm oraz pojemności wynoszącej
min 700 MB. Max prędkość zapisu x1-x48.
Długość zapisu: 80 minut.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyty DVD wraz z kopertą o minimalnych
parametrach: płyta jednokrotnego zapisu o
średnicy 12 cm oraz pojemności wynoszącej
min 4,3 GB. Max prędkość zapisu x1-x16.
Gwarancja min 24 miesiące.
Płyty CD do nadruku wraz z kopertą o
minimalnych parametrach: Płyta pokryta
specjalna
białą
warstwą
umożliwiającą
wykonanie
nadruku
atramentowego,
przystosowana jest również do nadruków
metodą sitodruku lub tampodruku. Powierzchnia
full-face z małą dziurką.
CD-R
do
jednokrotnego zapisu o średnicy 12 cm oraz
pojemności wynoszącej min 700 MB. Max
prędkość zapisu x1-x48. Długość zapisu: 80
minut.
Płyty DVD do nadruku wraz z kopertą o
minimalnych parametrach: Płyta pokryta
specjalna
białą
warstwą
umożliwiającą
wykonanie
nadruku
atramentowego,
przystosowana jest również do nadruków
metodą sitodruku lub tampodruku. Powierzchnia
full-face z małą dziurką. Płyty DVD wraz z
kopertą . DVD do jednokrotnego zapisu o
średnicy 12 cm oraz pojemności wynoszącej
min 4,3 GB. Max prędkość zapisu x1-x16.
Łączówka łącznik złączka 2x gniazdo RJ45 do
kabli z RJ45/8P8C
Gwarancja min 24 miesiące.
Złączki do kabla sieciowego RJ45 (WM8p8c),
kat 6, na przewód okrągły, drut. (op. 100 szt.)
Gwarancja min 24 miesiące.
Złączki do kabla telefonicznego. (op. 100 szt.)
RJ11.
Gwarancja min 24 miesiące.
Etykiety do drukarki etykiet Brother Q570
DK-11204.
Gwarancja min 24 miesiące.
Etykiety do drukarki etykiet Brother Q570
DK-22113.
Gwarancja min 24 m-c.
Rozgałęźnik telefoniczny RJ11 gniazdo 6p4c /
2xgniazdo 6p4c.
Gwarancja min 24 miesiące.

20

Bateria litowo-jonowa 3,6 V - LSI 4250

21

Bateria alkaliczna - LR6 / AA / MN1500 - 1szt.
Gwarancja min 24 miesiące.

22

Bateria alkaliczna - LR9V / 6LR61
Gwarancja min 24 miesiące.
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23
24

25

26

27

28

29

30

31

Bateria litowo-jonowa 3,0 V - CR 2016.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bateria litowo-jonowa 3,0 V - CR 2032.
Gwarancja min 24 miesiące.
Adapter przejściówka gniazdo DVI - HDMI
wtyczka
.
Umożliwiający
podłączenie
dowolnego urządzenia z gniazdem DVI do
sprzętu z gniazdem HDMI np. połączenie
komputera stacjonarnego PC z DVI (notebooka
z DVI) pod telewizor z gniazdem HDMI.
Gwarancja min 24 miesiące.
Adapter DVI męski - HDMI żeński
Adapter pozwalający m.in. podłączyć kartę
graficzną ze złączem DVI do monitora lub
telewizora ze złączem HDMI za pomocą kabla
posiadającego z dwóch stron złącze HDMI.
Gwarancja min 24 miesiące.
Narzędzie do zaciskania wtyków. Typu HT2008R lub równoważny, tj.
spełniający
następujące
minimalne
wymagania,
posiadająca specjalną dźwignię równomiernie
rozkładającą siłę docisku, co umożliwia bardzo
dokładne zarabianie kabli; wykonana w 100%
ze wzmacnianej stali - waga >500g; posiadająca
gumową rękojeść; posiadająca mechanizm
zapadkowy, sprzęgło, służące do blokowania
zaciskarki,
oraz
ułatwiające
poprawne
zaciskanie wtyczek; posiadająca dwa noże tnące
- do przycinania kabli, do ściągania izolacji z
kabli płaskich (np. telefonicznych); pasująca do
większości złączy modularnych: 8P8C/RJ-45,
6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 4P4C, RP2C, DEC.
Gwarancja min 24 miesiące.
Linka zabezpieczająca do laptopa z zapięciem
na 4-cyfrowy kod. (1,5m) wykonana z linki
stalowej w ocynku posiadająca tzw. system
blokady Kensingtona.
Gwarancja min 24 miesiące.
Zestaw terminatorów do testera TPT-8020A .
Zestaw zdalnych terminatorów o oznaczeniach
R2-R8 do testera TPT -8020A #07700 (1 kpl = 7
szt).
Gwarancja min 24 miesiące.
Dysk zewnętrzny 2 TB USB 3 + ETUI. Typu
WD My Passport 2TB USB 3.0 lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
Typ zewnętrzny, Pojemność min 2 TB, Format
przenośny 2,5".Typ podłączenia USB 3.0 i USB
2.0. Obroty na min. 5400 obr/min. Posiadający
funkcje: ochrony hasłem, automatyczne
tworzenie kopii zapasowych. Zasilanie USB.
Gwarancja min 24 miesiące.
Stacja dokująca z funkcją klonowania
na dyski twarde SATA. Typu Conrad Numer
produktu: 987137 lub równoważny tj. o
minimalnych parametrach: powinna umożliwić
podłączenie do komputera do dwóch dysków
twardych SATA 6,4 cm (2,5'') i 8,9 cm (3,5'')
bez konieczności otwarcia komputera lub
zastosowania zewnętrznej obudowy dysku
twardego. Podłączana do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB 3.0. Posiadająca diody
LED sygnalizujące zasilanie oraz transfer
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33

34

danych, naciśnięcie przycisku przerywa
połączenie, następnie dysk twardy może zostać
wyjęty ze stacji. W przypadku podłączenia
dwóch dysków twardych można zastosować
funkcję clone, aby sklonować dyski twarde bez
użycia komputera. Obsługująca dyski twarde o
pojemności maks. do 6 TB. Maks. prędkość: 5
Gb/s. Przyciski do wysuwania dysku twardego.
Złącze A : Złącze męskie SATA 15+7-pin.
Wtyczka B : Złącze żeńskie USB 3.0 B. Złącze
męskie
SATA
15+7-pin.
Wykonana:
Aluminiowa obudowa.
Gwarancja min 24 miesiące.
Zewnętrzna nagrywarka DVD+/-RW DL USB
kolor czarny. Typu Samsung SE-208DB czarny
lub równoważny. Spełniająca następujące
minimalne wymagania: Napęd optyczny
(rodzina) DVD-REC (Dual Layer).Typ napędu
zewnętrzny. Typ Slim. Interfejs USB. Bufor
(CD,DVD)1 MB. Maks. prędkość odczytu CD
24 x. Maks. prędkość odczytu DVD (SL) 8 x.
Czas dostępu CD 150 ms. Czas dostępu DVD
150 ms. Maks prędkość zapisu CD-R
24 x. Maks prędkość zapisu CD-RW
24 x. Maks prędkość zapisu DVD-R
8 x. Maks prędkość zapisu DVD+R
8 x. Maks prędkość zapisu DVD-RW
6 x. Maks prędkość zapisu DVD+RW
8 x. Maks prędkość zapisu DVD-R DL
6 x. Maks. prędkość zapisu DVD+R DL
6 x. Maks. prędkość zapisu DVD-RAM
5 x. Mechanizm podawania płyt , tacka.
Możliwość pracy w pionie.
Gwarancja min 24 miesiące.
Router . Typu RouterBoard RB2011UAS2HnD-IN lub równoważny tj. o minimalnych
parametrach: Porty WAN: 1x 10/100/1000
(SFP/RJ45);
Porty
LAN
5x
10/100BaseTX
(RJ45),
5x 10/100/1000BaseTX (RJ45),
GUI graficzny interfejs użytkownika, zarządzanie
przez przeglądarkę WWW, ruting statyczny,
ruting dynamiczny, OSPF - Open Shortest Path
First, BGP4 - Border Gateway Protocol, VRRP Virtual Router Redundancy Protocol, IEEE
802.11b - Wireless LAN 11Mbps,2.4 GHz,
IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4
GHz, IEEE 802.11n - Wireless LAN 300 Mbps,
2.4 GHz, CLI, DHCP Client, DHCP Server,
http, HTTPS, Syslog, moc anteny 4 dBi,
szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2, WPS.
Gwarancja min 24 miesiące.
Switch 48-portowy . Typu Cisco SG200-50
SLM2048T lub równoważny tj. o minimalnych
parametrach: posiadająca RADIUS zdalne
uwierzytelnianie
użytkowników,
protokół
uwierzytelnienia: MD5, obsługiwane protokoły i
standardy: IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE
802.1x - Network Login (Port-based Access
Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC
– based Access Control), IEEE 802.1p –
Priority, QoS - Quality of Service (kontrola
jakość usług i przepustowości), DSCP DiffServ Code Point, Jumbo frame support, auto
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36
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39

MDI/MDI-X, DHCP Client - Dynamic Host
Configuration Protocol Client, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE
802.1D - Spanning Tree, IGMP (v. 1, 2)
Snooping.
Gwarancja min 24 miesiące.
Switch 8 portowy. Typu Cisco SLM2008T-NA
SG200-08 lub równoważny tj. o minimalnych
parametrach: Posiadający RADIUS - zdalne
uwierzytelnianie
użytkowników
MD5,
Obsługiwane protokoły i standardy . IEEE
802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1x - Network
Login (Port-based Access Control), IEEE
802.1p - Priority, QoS - Quality of Service
(kontrola jakość usług i przepustowości), DSCP
- DiffServ Code Point, Jumbo frame support,
auto MDI/MDI-X, DHCP Client - Dynamic
Host Configuration, Protocol Client, IEEE
802.3ad - Link Aggregation Control Protocol,
IEEE 802.1D - Spanning Tree, IGMP (v. 1, 2)
Snooping.
Gwarancja min 24 miesiące.
Modem G.shdsl kablowy. Typu Tahoe 681 lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
przepustowość: minimum 5,7 Mb/s na 1 parze,
modem G.shdsl zgodny z ITU G.991.2,
Ethernet 10/100/1000 Base-T, modulacja
TCPAM-32,
router
TCP/IP,
firewall,
zarządzanie przez: telnet, SSH, SNMP, serwer
DHCP/BOOTP, DHCP/BOOTP Relay Agent
zapisywanie przebiegu pracy routera przez
syslog, obsługa VLAN, zabezpieczenia przed
nieautoryzowanym
korzystaniem
z sieci LAN, wydajność: minimum 8000
pakietów na sekundę, enkapsulacja na łączu
WAN: ATM AAL5, protokoły sieciowe: TCP,
IP, UDP, ICMP, TFTP, SNMP, DHCP,
BOOTP, PPP, FrameRelay, HDLC, IEEE
802.1q.
Gwarancja min 24 miesiące.
Dysk wewnętrzny 1 TB. Typu Dysk
wewnętrzny 1 TB
- WD RED
WD_WD10EFRX
enterprises
lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
dysk przystosowany do pracy ciągłej w
macierzach dyskowych, wielkość 3,5 cala,
złącze: SATA 2 lub wyższy, prędkość
obrotowa: min. 7200 obr/min 64 MB cache,
współpracujące z macierzą z pkt. 20.
Gwarancja min 36 miesiące.
Dysk wewnętrzny 2 TB. Typu Dysk
wewnętrzny 2 TB
- WD RED
WD_WD20EFRX
–
enterprises
lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
dysk przystosowany do pracy ciągłej w
macierzach dyskowych, wielkość 3,5 cala,
złącze: SATA 2 lub wyższy, prędkość
obrotowa: min. 7200 obr/min 64 MB cache,
współpracujące z macierzą z pkt. 20.
Gwarancja min 36 miesiące.
Macierz 4 dyskowa (bez dysków) . Typu QNAP
TS 412 lub równoważny tj. o minimalnych
parametrach: Dysk sieciowy dla Windows
(CIFS / SMB), MacOS (Apple Talk), Linux /
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Unix (NFS / SMB). Będące kompletnym
rozwiązaniem backupu i udostępniania plików w
sieci LAN. Instalacja czterech dysków 3.5"
SATA II, obsługa dysków min 2000 GB każdy.
Konfiguracja RAID 0, 1, 5, 6 z funkcją
rozbudowy i zmiany trybu bez utraty danych.
Backup danych na zewnętrzne dyski i macierze
poprzez interfejs USB. Wbudowana funkcja
zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego
backupu danych. Wbudowany serwer wydruku,
serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html).
Pobieranie plików bez włączania PC (zarówno z
FTP jak i HTTP). Obsługa (zapis /podgląd
/alarmowanie) obrazu z sieciowych kamer
cyfrowych . Posiadający wbudowane aplikacje
webowe: JOOMLA i PHPMyAdmin (opis tutaj).
Możliwość podłączeń do 4 kamer IP (Vivotek,
Acti i inne) i budowa systemu monitoringu.
Posiadające następujące cechy wyjątkowe.
Współpraca z Microsoft Active Directory w
zakresie
autoryzacji
dostępu
userów.
Szyfrowany dostęp SSL/TLS dla serwera FTP.
Kontrola dostępu na podstawie adresów ip
(dozwolone / zabronione).Dostęp i administracja
poprzez HTTPS (SSL).Szyfrowane połączenie z
innymi serwerami w celu replikacji danych.
Współpraca z zasilaczami awaryjnymi UPS.
Gwarancja min 24 miesiące.
Urządzenie do opisywania przewodów, kabli,
regałów itp. Typu P-touch, PT-7600VP lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
Urządzenie działające z samo laminującymi
taśmami TZE o szerokości od 6 do 24 mm.
Posiadające duży podświetlany wyświetlacz
LCD. Klawiatura ABC. Oddzielny blok
numeryczny. Wsparcie dla powszechnie
używanych kodów kreskowych 10 specjalnych
lokacji pamięci do przechowywania własnych
projektów
etykiet.
Znakowanie
kabli
w formie flagi lub owijki. Wstępnie
sformatowane układy napisów i predefiniowane
wzory etykiet. Posiadające wiele wbudowanych
symboli elektrycznych i Audo-Video. Program
do edycji etykiet P-touch Editor. Do 7 linii
druku. Ręczny system odcinania taśmy z
automatycznym wstrzymywaniem. Działająca z
samolaminującymi taśmami TZ o szerokości 6,
9, 12, 18 i 24mm. Zestaw akumulatorowy wraz
z wbudowana ładowarką. Zestaw zawiera:
walizkę, zasilacz sieciowy (AD-18), akumulator
(BA-7000),
płytę
CD-ROM
z
oprogramowaniem, kabel USB, pasek na rękę,
taśmę TZ z bardzo mocnym klejem (TZ-S651),
taśmę typu Flexi (TZ-FX231)
Gwarancja min 24 miesiące.
Taśma 6 mm czarny na białym, TZE-211 do Ptouch, PT-7600VP zgodna z urządzeniem z pkt.
40 lub równoważny.
Taśma 9 mm czarny na białym, TZE-221 do Ptouch, PT-7600VP zgodna z urządzeniem z pkt.
40 lub równoważny.
Taśma 9 mm czarny na przezroczystym, TZE121 do P-touch, PT-7600VP zgodna z
urządzeniem z pkt. 40 lub równoważny.
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46

PEN DRIVE USB 3.0. 64 GB . Typu SanDisk
Extreme USB 3.0 Flash Drive 64 GB lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
Deklarowana prędkości zapisu i odczytu: 170
MB/s i 190 MB/s. Kompatybilność: USB 3.0,
2.0. Powinien posiadać możliwość chronienia
zawartości przez użycie hasła (oprogramowanie
szyfrujące) lub posiadać specjalną przestrzeń
chronioną hasłem przy użyciu 128 bitowego
szyfrowania AES.
Gwarancja min 24 miesiące.
Przenośny, multimedialny system nawigacji
GPS. Typu Navroad Enovo S + Automapa EU
+ Karta 4 GB lub równoważny tj. o
minimalnych
parametrach:
posiadający
dotykowy ekran 6" , zestaw głośnomówiący
bluetooth , transmiter FM z AUTO FM,
aktywny uchwyt (z zasilaniem oraz z wejściem
wideo), moduł GPS Sirf Atlas V z technologią
SiRFAlwaysFix™. Obsługa multimediów :
zdjęcia, filmy, muzyka itp. Obsługa pamięci
zewnętrznej przez USB host. Obudowa
wykonana z solidnego materiału. Wyraźny,
duży, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej
6 cali o rozdzielczości 800x480. Odblokowany
system – swoboda wyboru map. Dostępne opcje
map:
z programem NavRoad map, z
programem AutoMapa EU , PL . Posiadający
minimalne parametry: Procesor SiRF Atlas V,
664 MHz + DSP 332MHz, Pamięć RAM128
MB DDR2, Pamięć Flash 2 GB, Rozszerzenie
pamięci przez czytnik kart microSD/SDHC do
32 GB, System operacyjny Microsoft®
Windows CE 6.0, Moduł GPS SiRF Atlas V z
technologią SiRFAlwaysFix™, Liczba kanałów
modułu GPS64, Odblokowany system, Bateria
wbudowana
Li-Polymer,
1400mAh,
Wyświetlacz 6" TFT LCD, Rozdzielczość HD
800 x 480, Złącza miniUSB host, Głośnik
wbudowany, Mikrofon wbudowany, Złącze
słuchawkowe2,5 mm, Transmiter FM, Wejście
wideo / podłączenie kamery cofania, Bluetooth,
Zestaw głośnomówiący, obsługiwany język język polski, Obsługiwane formaty wideo*.AVI,
*.WMV, *.3GP, *.MOV, Obsługiwane formaty
audio *.MP3, *.WMA, Obsługiwane formaty
zdjęć *.JPG, *.BMP, *.GIF, *.PNG.
Gwarancja min 24 miesiące.
Dysk twardy Seagate Cheetah 15K.7, 3.5'',
300GB, SAS, 15000RPM, 16MB cache
kompatybilne z serwerami Fujitsu Primergy
TX300 i TX 300 S7 (S26321-F4005-L530 )
wraz
kieszenią
umożliwiającą
montaż.
Minimalne
parametry techniczne : Rodzaj
dysku Standardowy (nośnik magnetyczny).
Format szerokości 3,5 cali. Pojemność dysku
300 GB Interfejs Serial Attached SCSI
(SAS).Szybkość interfejsu dysku 600 MB/s.
Prędkość obrotowa silnika 15000 obr./min.
Pojemność pamięci podręcznej 16 MB.Średni
czas dostępu (latency) 2 ms. Liczba talerzy 2.
Liczba głowic danych 4.Odporność na wstrząsy
praca 60G / spoczynek 300G.Stopa błędów przy
odczycie 1:10E16.Głośność w czasie pracy 3,6
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*)

B. Szerokość 101,6 mm. Wysokość 25,4
mm.Długość 146,52 mm. Masa netto 0,671 kg.
Rodzina produktów Cheetah 15K.7.
Gwarancja min 36 miesiące.
Bezprzewodowy przedłużacz sygnału HDMI
(extender) Typu Lindy 38122 Bezprzewodowy
przedłużacz (extender) HDMI lub równoważny
tj. o minimalnych parametrach: sygnał HDMI
lub DVI przekazywany
do 70 metrów w
otwartej
przestrzeni
(20
wewnątrz
pomieszczeń).HDMI
rozszerzający
zasięg
sygnału HDMI do min 30 metrów, bez
kompresji oraz opóźnień. Urządzanie zapewnia
wsparcie dla HD 1080p, HDCP oraz
wielokanałowego
dźwięku.
Maksymalna
rozdzielczość: SD (576i) HD (1280x720p) Full
HD (1920x1080p) UXGA (1600x1200p)
WUXGA (1920×1200p) QXGA (2048 x 1536p)
WQXGA (2560x1600p). Obsługa kolorów:
Deep Colour, xvYCC. Kierunkowość - tak.
Przepustowość: 10.2 Gbit/s. Obsługa obrazu 3d.
Częstotliwość pracy od 5.1GHz do 5.9GHz.
Obsługa formatów audio: PCM, SPDIF, AC-3,
DTS, Dolby Digital 5.1/7.1.W zestawie nadajnik
oraz odbiornik, 2 x zasilacze 5VDC ,2 x Kabel
HDMI o długości 1.2m pilot zdalnego
sterowania, przedłużacz (kabel) IR 1.4m, 2 x
przejściówka
(adapter)
Multi-Country
(UK/EU/US/AUS) zasilacza,
Instrukcja po
polsku. 1 kpl to nadajnik i odbiornik.
Gwarancja min 24 miesiące.
Aktywny rozdzielacz 8 portowy rozdzielacz
sygnału VGA. Typu Aktywny rozdzielacz
splitter
8
monitorowy
(GVS128) lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
Służy do równoczesnego wyświetlania obrazu z
VGA na max. 8 monitorach, telewizorach czy
projektorach. Specyfikacja techniczna: ilość
podłączanych monitorów: 8 , gniazda do
podłączenia monitorów: DB-15F x 8 ,gniazda do
podłączenia PC: DB-15F x 1 , materiał
obudowy: metal , podłączenie typu Plug-andPlay ,nie wymaga oprogramowania .Wymagania
sprzętowe: komputer klasy PC z karta graficzna
VGA, SVGA, Multisync lub inne urządzenie z
wyjściem VGA , monitor/projektor z wtyczka
HD-15M , kable połączeniowe: kabel VGA
męsko-męski . W zestawie: rozdzielacz ,
zasilacz sieciowy .
Gwarancja 24 miesiące.
Informatyczne nośniki danych pracujące w sprzęcie informatyki (dyski twarde) nie podlegają przekazaniu do naprawy
(lub zwrotowi sprzętu), pozostają własnością Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji 36 m-c,
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Zadanie nr 2.
Nr poz.
z form.
oferty
1

1

2

3

4

Przedmiot zamówienia
(parametry minimalne)

Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2
CB Radio + antena. Typu: CB Radio
President Jackson II ASC + antena CB
Omega 27 lub równoważny tj. o
minimalnych parametrach:
1. CB Radio:
- częstotliwość pracy: 26,96 – 27,41 MHz
- modulacja: AM/FM/SSB
- stabilizacja częstotliwości: PLL
- czułość przy 20 dBSinad: 0,7uV
- impedancja anteny: 50 Ω
- liczba kanałów: 40
- zasilanie: 13,2 V
- posiadające regulację szumów,
- posiadające regulację czułości,
- wyjście na głośnik
Gwarancja min 24 miesiące.
2. Antena:
- antena dopasowaną do oferowanego
CB Radia,
- długość anteny winna wahać się między
1,5 a 2 m,
Antena z możliwością pochylania,
mocowana za pomocą śruby motylkowej,
zarówno do główki typu DV (na
wyposażeniu) jak i na podstawę
magnesową (na wyposażeniu),
z podstawą systemu ALU+.
Gwarancja min 24 miesiące.
Faks laserowy . Typu: Panasonic KXMB2025PDW lub równoważny
tj. o
minimalnych
parametrach:
FAKS
/
TELEFON / KOPIARKA technologia
wydruku -> laserowa papier-> zwykły
modem-> 14,4 kbps Opis : prędkość
transmisji (modem 14,4kbps, ok. 8
sek./stronę)
Druk
laserowy
600
x
600
dpi
Prędkość druku 14 str./min. Pamięć na 120
stron (transmisja), 170 stron (odbiór).
Podajnik oryginałów do 20 stron. Podajnik
papieru na ok. 220 arkuszy + podstawka do
odbioru
na
100
arkuszy.
Funkcja
kopiowania. Tryb korekcji błędów (ECM).
Funkcja
identyfikacji
numeru
przychodzącego*. Książka telefoniczna na
ok. 100 numerów. Szybkie wybieranie na 22
numery
Gwarancja min 24 miesiące.
Toner do faxu o oznaczeniu KXFAT411 (Panasonic KX MB2025PDW) lub
zgodny z faxem: z pkt. 2.
Gwarancja min 24 miesiące.
Bęben do faxu Panasonic KX-FAD412
(Panasonic KX-MB2025PDW) lub zgodny z
faxem: z pkt. 2.
Gwarancja min 24 miesiące.
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5

ZAGŁUSZACZ TELEFONÓW GSM,3G
ORAZ PODSŁUCHÓW ORAZ GPS
CDMA/GSM/DCS/3G/GPS/UMTS . Typu
ZAGŁUSZACZ JAMMER CDMA GSM
DCS 3G UMTS GPS 40m lub równoważny
tj. o minimalnych parametrach: Urządzenie
musi uniemożliwiać dotarcie sygnału do
telefonu lub odbiornika gps znajdującego w
pomieszczeniu chronionym. Gdy urządzenie
jest włączone to w obrębie min 30m nie
dotrze sygnał do żadnego telefonu lub
odbiornika gps . urządzenia te przestają
spełniać
swoją
funkcje.
Urządzenie
zagłuszające o minimalnych wymaganiach :
podsłuch-anty fal telefonii komórkowej oraz
sygnału
GPS
(CDMA/GSM/DCS/3G/UMTS/GPS)
.
Powinien zagłuszać wymienione pasma w
zasięgu min 30 m. Zagłuszane pasma: CDMA: 870-880 MHz. - GSM: 869-960
MHz. - DCS: 1805-1920 MHz. - 3G: 21102170 MHz. - GPS L1-1450-1600MHz.
Zasięg:
min
30
metrów
Złącza anten: SMA. Działanie 24 godziny
na dobę przez 365 dni w roku, Zamontowane
z aluminiowej obudowie. AKCESORIA: zasilacz 220V, 4 anteny. - pilot zasięg 3-5
metrów.- moc: min 6,5 watta.
Gwarancja min 24 miesiące.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Zadanie nr 3.
Nr poz.
z form.
oferty
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przedmiot zamówienia
(parametry minimalne)

Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2
Głowica Epson do plotera C13T596100
(photo black) ;T 5961 ( EPSON 9700 Pro)
Pojemność 350ml.
Głowica Epson do plotera C13T596200 ; T
5962 ( EPSON 9700 Pro).Pojemność 350ml

3

Parametry oferowanego produktu
(*wypełnia jedynie Wykonawca,
który zaoferował produkt równoważny).
4

GłowicaEpson do plotera C13T596300 ; T
5963 ( EPSON 9700 Pro).Pojemność 350ml
GłowicaEpson do plotera C13T596400 ; T
5964 ( EPSON 9700 Pro).Pojemność 350ml
Głowica Epson do plotera C13T596800
(matte black) ;T 5968 (EPSON 9700
Pro).Pojemność 350ml
Toner TN 325 BK (do Brother MFC 9970
CDW) wydajność co najmniej 4000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TN 325 C (do Brother MFC 9970
CDW) wydajność co najmniej 3500 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TN 325 M (do Brother MFC 9970
CDW) wydajność co najmniej 3500 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TN 325 Y (do Brother MFC 9970
CDW) wydajność co najmniej 3500 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Kartridż
LC-1240BK
Czarny,
(Brother MFC-J6510DW) Pojemność min
12 ml. wydajność co najmniej 600 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Kartridż
LC-1240C
Niebiesk
(Brother MFC-J6510DW)
Pojemność min 6 ml. wydajność co
najmniej 600 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Kartridż
LC-1240M
Purpurowy
(Brother MFC-J6510DW) Pojemność min 6
ml. wydajność co najmniej 600 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Kartridż
LC-1240Y
Żółty
(Brother MFC-J6510DW) Pojemność min 6
ml. wydajność co najmniej 600 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216K wydajność
co najmniej 29000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216M wydajność
co najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216C wydajność
co najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Konica-Minolta TN216Y wydajność
co najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Pojemnik na zużyty toner A162WY1 ( K-M
Bizhub C220,C280,C360) wydajność co
najmniej 57000 stron.
Bęben światłoczuły DR 311 K ( K-M
Bizhub C220,C280) wydajność co najmniej
70000 stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Bęben światłoczuły DR 311 COLOR
C,M,Y ( K-M Bizhub C220, C280,C360)
wydajność co najmniej 50000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner
Konica-Minolta
TN321K
( K-M Bizhub C364) wydajność co najmniej
27000 stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner Konica-Minolta TN321M ( K-M
Bizhub C364) ) wydajność co najmniej
25000 stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner
Konica-Minolta
TN321C
( K-M Bizhub C364) wydajność co najmniej
25000 stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner
Konica-Minolta
TN321Y
( K-M Bizhub C364) wydajność co
najmniej 25000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner
Konica-Minolta
TN512K
( K-M
Bizhub C454) wydajność co
najmniej 27500 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner
Konica-Minolta
TN512C
( K-M Bizhub C454) wydajność co najmniej
26000 stron. Przy pokryciu wynoszącym
5%.
Toner
Konica-Minolta
TN512M
( K-M
Bizhub C454) wydajność co
najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner
Konica-Minolta
TN512Y
( K-M
Bizhub C454) wydajność co
najmniej 26000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Beben światłoczuły Konica-Minolta DR512K ( K-M Bizhub C364,C454) wydajność
co najmniej 120000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Beben światłoczuły Konica-Minolta DR512C Y/M/C ( K-M Bizhub C364,C454)
wydajność co najmniej 90000 stron.
Toner TK-8305K
(Kyocera TASKalfa
3050ci) wydajność co najmniej 25000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TK-8305C
(Kyocera TASKalfa
3050ci) wydajność co najmniej 15000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TK-8305M
(Kyocera TASKalfa
3050ci) wydajność co najmniej 15000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TK-8305Y
(Kyocera TASKalfa
3050ci) wydajność co najmniej 15000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
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Pojemnik na zużyty toner
WT-860
(Kyocera TASKalfa 3050ci) wydajność co
35.
najmniej 25000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Pojemnik na zużyty toner A4NNWY1,
36.
40000s, Bizhub C364, C454)
Pojemnik ze zszywkami do Konica Minolta
37.
SK-602 ( K-M Bizhub C454) wydajność 3 x
5000 sztuk.
*) poz. 1 – 37 – minimalny okres przydatności 12 miesięcy, liczony od daty odbioru bez zastrzeżeń.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Zadanie nr 4.
Nr poz.
z form.
oferty
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Przedmiot zamówienia
(parametry minimalne)
2
Toner 44574702 (do OKI B411DN)
wydajność co najmniej 3000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9730A (do HP 5550) wydajność
co najmniej 13000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9731A (do HP 5550) wydajność
co najmniej 12000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9732A (do HP 5550) wydajność
co najmniej 12000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner HP C9733A (do HP 5550) wydajność
co najmniej 12000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły z zębatką HP C9730A
(HP 5550)
Bęben światłoczuły z zębatką HP C9731A
(HP 5550)

8.

Bęben światłoczuły z zębatką HP C9732A
(HP 5550)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

7.

9.

Oferowany
produkt

3

Parametry oferowanego produktu
(*wypełnia jedynie Wykonawca,
który zaoferował produkt równoważny).
4

Bęben światłoczuły z zębatką HP C9733A
(HP 5550)
Bęben światłoczuły Y (do OKI C610DN)
wydajność co najmniej 20000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły M (do OKI C610DN)
wydajność co najmniej 20000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły C (do OKI C610DN)
wydajność co najmniej 20000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły (do OKI B410)
wydajność co najmniej 25000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły (do OKI B411)
wydajność co najmniej 25000 stron.
Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q2681A (do HP3700) wydajność co
najmniej 6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Q2682A (do HP3700) wydajność co
najmniej 6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Q2670A (do HP3700) wydajność co
najmniej 6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Toner Q2683A (do HP3700) wydajność co
najmniej 6000 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Bęben światłoczuły z zębatką Q2670A (HP
3700)
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20.

Bęben światłoczuły z zębatką Q2681A (HP
3700)

21.

Bęben światłoczuły z zębatką Q2682A (HP
3700)

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

Bęben światłoczuły z zębatką Q2683A (HP
3700)
Toner 44315308 black (do OKI C610DN)
wydajność co najmniej 8000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner 44315307 cyan (do OKI C610DN)
wydajność co najmniej 6000 stron.
Toner 44315306 magenta (do OKI
C610DN) wydajność co najmniej 6000
stron. Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner 44315305 yelow (do OKI C610DN)
wydajność co najmniej 6000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner (do OKI B410) wydajność
co najmniej 3000 stron.
Toner Q2612A wydajność co najmniej 2000
stron. Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q6511A wydajność co najmniej 6000
stron. Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TK-130K (Kyocera FS - 1028)
wydajność co najmniej 7200 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner Q2613A (HP 1300) wydajność co
najmniej 2500 stron. Przy pokryciu
wynoszącym 5%.
Kartridż 339 ,C8767E (HP 8450 FOTO)
Pojemność 21 ml. wydajność co najmniej
800 stron. Przy pokryciu wynoszącym 5%.
Kartridż 348 ,C9369E (HP 8450 FOTO)
Pojemność 14 ml.
Kartridż 56 ,C6656GE ( HP DJ 5662, HP
DJ 5610 ) Pojemność 13 ml. wydajność co
najmniej 130 kartek 10x15 cm.
Kartridż 57, C6657AE ( HP DJ 5662 )
Pojemność 13 ml. wydajność co najmniej
130 kartek 10x15 cm.
Kartridż 22 ,C9352A
( HP DJ 5610 )
Pojemność 13 ml. wydajność co najmniej
130 kartek 10x15 cm.
Kartridż 344 ,C9363E ( HP DJ 6980 )
Pojemność 13 ml. wydajność co najmniej
130 kartek 10x15 cm.
Toner TK-560K (do Kyocera FS-C 5350)
wydajność co najmniej 12000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TK-560M (do Kyocera FS-C 5350)
wydajność co najmniej 10000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
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Toner TK-560C (do Kyocera FS-C 5350)
wydajność co najmniej 10000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
Toner TK-560Y (do Kyocera FS-C 5350)
41.
wydajność co najmniej 10000 stron. Przy
pokryciu wynoszącym 5%.
*) poz. 1 – 41 – minimalny okres przydatności 12 miesięcy, liczony od daty odbioru bez zastrzeżeń.
40.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Zadanie nr 5.
Nr poz.
z form.
oferty
1

1.

2.

3.

Przedmiot zamówienia
(parametry minimalne)

Oferowany
produkt
(producent, nazwa,
symbol lub typ
– w sposób umożliwiający
identyfikację)

2
Kabel instalacyjny kat.6A U-FTP (STP)
LSOH min 300 m . Typu A-lan kod
KIF6ALSOH305 lub równoważny tj. o
minimalnych parametrach: kabel o wysokiej
wydajności
kabel
przeznaczony
do
wykonywania instalacji wewnętrznych
poziomych i pionowych w sieciach
multimedialnych. Tory teleinformatyczne
kabli kategorii 6A przewidziany do pracy
przy częstotliwościach do 550 MHz, z
przepływnością binarną do 10 Gb/s. Kabel
przeznaczony i spełniający wymagania
urządzeń z pkt. 2 i 3. Gwarancja min 24
miesiące.
Nadajnik sygnału HDMI do transmisji
skrętką . Typu Kramer PT-571A lub
równoważny. o minimalnych parametrach:
Urządzenie będące nadajnikiem sygnałów
HDMI skrętką, konwertuje sygnał HDMI do
formatu transmito- wanego pojedynczą
skrętką, Maksymalna przepustowość - 1,65
Gbps. Zgodny z HDTV. Zgodny z HDCP i
ze standardem HDMI 1.3a. Zasięg transmisji
- Do 90 m przy 1080i kablem CAT 5, 70 m
przy 1080p kablem CAT 6. Kabel - 1 kabel
STP (skrętka ekranowana) CAT 5e 24 AWG
lub CAT 6. Przesyła EDID. System Power
Connect™ - Tylko jedno urządzenie w
systemie (nadajnik lub odbiornik) musi być
zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej,
jeżeli urządzenia są oddalone od siebie
maksymalnie o 50 m. Urządzenie musi
tworzyć parę z urządzeniem z pkt. 3.
Gwarancja min 24 miesiące
Odbiornik sygnału HDMI do transmisji
skrętką . Typu Kramer PT-572 +A lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
Urządzenie będące odbiornikiem sygnałów
HDMI skrętką, konwertuje sygnał HDMI do
formatu
transmitowanego
pojedynczą
skrętką, Maksymalna przepustowość - 1,65
Gbps. Zgodny z HDTV. Zgodny z HDCP i
ze standardem HDMI 1.3a. Zasięg transmisji
- Do
90
m
przy
1080i
kablem
BC−DGKat524, 70 m (230 stóp) przy 1080p
kablem BC−DGKat623.
Kabel - 1 kabel STP (skrętka ekranowana)
CAT 5e 24 AWG lub CAT 6. System Power
Connect™ - Tylko jedno urządzenie w
systemie (nadajnik lub odbiornik) musi być
zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej,
jeżeli urządzenia są oddalone od siebie
maksymalnie o 50 m (150 stóp).
Miniaturowy - PicoTOOLS™ - 4 Urządzenie
musi tworzyć parę z urządzeniem z pkt. 2.
Gwarancja min 24 miesiące.
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4.

5.

Przełącznik KVM . Typu ATEN CS-1734 A
KVM lub równoważny tj. o minimalnych
parametrach: czteroportowy wyposażony w
obsługę interfejsu USB, PS/2 oraz VGA i
dźwięku. Jedna konsola obsługuje 4
komputery i 2 zewnętrzne urządzenia USB
2.0. Zdolny do niezależnego działania
(asynchroniczny) przełącznik KVM i
dodatkowych portów. Dual interface obsługuje komputery z wyjściami klawiatur i
myszy PS/2 lub USB. Przełączanie poprzez
wybór przełącznika na frontowym panelu,
poprzez kombinacje klawiszy lub z menu
ekranowego (OSD). Obsługuje systemy
Windows 2000/XP/Vista, Mac OS8.6 lub
wyżej, Sun Solaris; Linux. Rozdzielczość
monitora;
2048
x
1536;
DDC2B.
Kompatybilny z USB 2.0.Możliwość
aktualizacji Firmware'u. Obsługa dźwięku
(głośniki i mikrofon). Tor audio zgodny ze
standardem
surround
sound
system
2.1.Niezależne przełączanie portów KVM,
USB i audio. Funkcja zapamiętywania
ustawień i parametrów podłączonych
monitorów. Emulacja klawiatur PC, MAC i
SUN. Zasilacz w komplecie. W komplecie 2
kable 1,2m 2L-5301U do połączenia z
komputerami przez USB oraz 2 kable 1,8m
2L-5302U do połączenia z komputerami
przez USB. Adapter z USB na PS/2 w
komplecie (1szt).
Gwarancja min 24 miesiące
Karta grafiki. Typu GeForce GTX650Ti
Model: NE5X65B01009F lub równoważne
tj. o minimalnych parametrach : Złącze
karty graf.: PCI-E 16x ver. 3.0. Rodzaj
pamici:DDR5,
Szyna
pamici:192bitowa.Wielkość pamięci karty graf.: min 2
GB. Taktowanie rdzenia:1033 MHz.
Taktowanie pamici:3004 MHz. Taktowanie
RAMDAC:400
MHz.
Złącza

zewnętrzne: 2x Dual-Link DVI, 1x
HDMI
1.4a,
1x
DisplayPort.
Chłodzenie:
aktywne.
Obsługiwane
standardy: DirectX 11.1. Obsługiwane
standardy : OpenGl 4.3. Obsługiwane
standardy: Shader Model 5.0 .Pozostałe
parametry :Wysokość 2slot. Minimalna
zalecana moc zasilacza 450 W. Dodatkowe
złącze zasilania 1x 6-pin.
Gwarancja min 24 miesiące.
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6.

Rozdzielacz, splitter HDMI . Typu Splitter
HDMI
SpeaKa
Professional
lub
równoważny tj. o minimalnych parametrach:
złącza 1 x IN => 4 x OUT, do montażu na
ścianie. Rozdzielacz sygnału 4 Port HDMI
do montażu na ścianie lub montażu
płaskiego. Urządzenie rozdzielające sygnał
video
z
jednego
źródła
HDMI
(DVD/odtwarzacz Blu-ray, konsola, PC) na
4 wyjścia HDMI (HDTV, projektor).
Urządzenie obsługuje rozdzielczości HDTV
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
(1920x1080). 1 wejście/4 wyjścia. Zakres do
15 m. Kompatybilny z HDTV 480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i oraz 1080p.
Obsługuje funkcję 3D.
Gwarancja min 24 m-c.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: .………………………………………….
czytelna nazwa i adres Wykonawcy
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane tj.
dla zadania nr 1: dwóch dostaw sprzętu informatycznego o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto każda,
dla zadania nr 3: dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości
co najmniej 50.000,00 zł brutto każda,
dla zadania nr 4: dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości
co najmniej 20.000,00 zł brutto każda,
dla zadania nr 2 i 5: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Termin
Potwierdzenie spełniania
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zadania
realizacji
Przedmiot
warunku udziału
(podmiot na rzecz którego
(miejsce
(data
(zakres rzeczowy)
określonego w SIWZ
zamówienie zostało wykonane)
wykonania)
wykonania)
i wartość (PLN brutto)
- stanowi dowód nr …
(dd/mm/rrrr)
Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ

Dowód nr ……
- na potwierdzenie
warunku – pkt….. SIWZ
*
*

Wykonawca w poz. ………. wykazu nie powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów.
Wykonawca w poz. ……… wykazu powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów w zakresie wskazanym
w poz. ……… wykazu, na potwierdzenie czego załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

..........................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP
/tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./, oświadczamy, że spełniamy warunki
udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie
art. 22 ust. 1 UPZP w pkt. 10.A. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

...............................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy: .………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./ zgodnie z brzmieniem którego
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda
ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania,
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku,
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

.....................................................................
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie / zobowiązanie
Wykonawcy
(dotyczy zadania nr 3)*
a. Oświadczam, że zamontowanie i używanie zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych
nie narusza warunków gwarancji udzielonych przez Wykonawców wskazanych
w pkt 3.3.b.7. SIWZ, ani nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia,
do którego są przeznaczone,
(dotyczy zadania nr 3 i 4)*
b. Oświadczam, że wszystkie zaoferowane produkty są wyrobami fabrycznie nowymi
nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone,
o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego, a ich użycie
do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego
warunki gwarancji,
c. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu, gdy jego uszkodzenie powstało
w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przeze mnie (zgodnie
ze złożoną Ofertą).
Akceptuję, iż za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy sprzętu (włączając
w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się opinię autoryzowanego serwisu producenta
uszkodzonego sprzętu.
Zobowiązuję się, iż w przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis, że uszkodzenie
urządzenia zostało spowodowane przez użyty materiał eksploatacyjny równoważny naprawa
sprzętu wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie sprzętu w ciągu 14 dni
od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania
naprawy lub w przypadku braku możliwości dokonania naprawy wymienię uszkodzone
urządzenie na nowe, o nie gorszych parametrach. Wszystkie koszty związane z naprawą
(w tym transport oraz ekspertyza autoryzowanego serwisu producenta drukarki) lub wymianą
sprzętu na nowy poniesie Wykonawca.
W przypadku Sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas naprawy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zainstalowania Sprzętu zamiennego o nie gorszych parametrach
funkcjonalnych, z zastrzeżeniem, iż termin realizacji naprawy nie może przekraczać 21 dni
roboczych od momentu zgłoszenia usterki, awarii,
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu
karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
Strona 1/2
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d. Zobowiązuję się, że jeżeli w okresie przydatności danego produktu Zamawiający stwierdzi,
iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów nie spełnia wymagań
Zamawiającego lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia,
w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym
produkcie (e-mailem lub faksem) wymienię produkt, którego żądanie dotyczy, na produkt
nowy, spełniający wymagania Zamawiającego. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Akceptuję, że w przypadku, gdy reklamacje będą dotyczyły co najmniej 10% danego
typu zamiennego materiału eksploatacyjnego Zamawiający ma prawo zażądać wymiany
całej partii na materiały spełniające wymagania Zamawiającego, a Wykonawca będzie
zobowiązany dostarczyć takie materiały w cenach jednostkowych ofertowych,
określonych w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wymiany materiałów (produktów) na spełniające
powyższe wymagania, Zamawiający odstąpi od umowy, skutkiem czego będzie zwrot
zamówionego towaru (wadliwego oraz pozostałego w magazynie Zamawiającego),
przy uwzględnieniu uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych, o których mowa
w umowie.
Akceptuję, że zwrot materiałów nastąpi po uregulowaniu kary umownej przez Wykonawcę,

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu
karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

*) zakres oświadczenia / zobowiązania Wykonawcy odpowiada zadaniom, na które Wykonawca złożył ofertę.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………
czytelna nazwa i adres Wykonawcy

Informacja
o przynależności do grupy kapitałowej
(zgodnie z art. 26 ust. 2 d UPZP)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy:
……………………………………………………………………….……………………………..
oświadczam, że:
* nie należy on do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP,
* należy on do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w skład której
wchodzą następujące podmioty:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………….
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z art. 233
§ 1 kodeksu karnego („kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Data …………………..

………………………………………………………
czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć(-cie) osoby(ób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ
…………………………., dnia ………… 2014 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4246
85-915 BYDGOSZCZ
PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu .....................……......... w godzinach od ............................... do ........................................

z ramienia Wykonawcy: ..................................................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

Pan/i .................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

legitymujący się: ....................……………………………..............................................................................................
(seria i numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości)

Poświadczenie bezpieczeństwa nr: ......……………………............................................................................................
(klauzula, numer, data ważności)

uzyskał wgląd do: .........................……….......................................................................................................................
(numer i nazwa dokumentu)

...................................................………………………………………............................................................................
...................................……………………………............................................................................................................
dokonał wizji lokalnej: ………………..………........………………………………..…………………………………
(nazwa obiektu)

......................................................………………………...…………..............................................................................
........................................................…………………………...………............................................................................
Informacje dodatkowe: .................………………….....................................................…………..................................
...........................................................................……..…...........…………………………..............................................
.........................................................................…….….....………………………….......................................................

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

......................................................
(data, podpis)

......................................................
(data, podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy nr ……………… / 2014
zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………… 2014 r. pomiędzy:
Jednostką Wojskową Nr 4246 z siedzibą w Bydgoszczy (85-915) przy ul. Szubińskiej 2, o numerze
NIP 554-260-30-39, REGON 093208662, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną
przez:
Dowódcę
– ………………………………,
a ………… z siedzibą w ………… (…-……) przy ul. ……………, wpisaną do ………………
prowadzonego przez ……………, w …………… pod numerem ……………, zwaną dalej w tekście
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: (*zapisy zostaną dostosowane do formy prowadzenia działalności)
……………………… – ……………………………….
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
w celu zapewnienia przez Zamawiającego realizacji zadań w zakresie określonym przedmiotem
niniejszego zamówienia, Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

2.

3.

4.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego, zgodnie z którym Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania jednorazowej dostawy:
1) sprzętu informatycznego - zadanie nr 1*,
2) sprzętu łączności i telefaksowego - zadanie nr 2*,
3) materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego będącego na gwarancji zadanie nr 3*,
4) materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego niebędącego na gwarancji zadanie nr 4*,
5) sprzętu informatycznego do transmisji danych (HDMI) - zadanie nr 5*,
(* - odpowiednio do zakresu), na potrzeby Zamawiającego w asortymencie, ilościach i cenach
jednostkowych określonych szczegółowo w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, które
stanowią jej integralną część, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
postanowieniami umowy.
W zależności od potrzeb Zamawiający może zmienić ilości i asortyment zamawianych towarów
w poszczególnych pozycjach przy zachowaniu cen jednostkowych asortymentów podanych w ofercie
Wykonawcy oraz limitu maksymalnej wartości umowy.
Podana ilość zamawianego towaru wymieniona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy została
oszacowana na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania
i może ulec zmianie, stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego, do wysokości maksymalnej
wartości umowy, zgodnie z niniejszymi postanowieniami umowy.
Z tytułu przewidzianych zmian asortymentowych i zmniejszenia ilości towaru objętego
zamówieniem, a także dopuszczalnego zmniejszenia wartości zamówienia, Wykonawcy
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
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Warunki realizacji umowy i obowiązki Wykonawcy
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem, o którym mowa
w ust. 2 do magazynu Zamawiającego, przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar transportem własnym, na swój koszt i ryzyko.
3. Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w asortymencie i w ilościach wynikających
z przesłanego zamówienia, o najwyższej jakości, wolnych od wad, kompletnych, z odpowiednim
terminem przydatności, stosownie do zapisu ust. 5 oraz zapewniającym bezpieczne użycie
dostarczonego towaru.
5. W przypadku produktów, dla których określa się, odpowiednio, terminy przydatności oraz gwarancji,
Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty posiadały, odpowiednio, termin przydatności
do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy oraz termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące
(dyski - 36 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
(* zapisy ust. 5 zostaną dostosowane do zakresu, jaki obejmuje umowa)
6. Dostarczony towar musi posiadać na opakowaniu oznaczenia fabryczne w języku polskim,
tzn. rodzaj, nazwę towaru, ilość, datę przydatności do użytku, nazwę i adres producenta,
zamieszczone w sposób umożliwiający odczytanie bez naruszenia opakowania.
7. Dostarczony towar, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wymagania, jeżeli przewidują
to odpowiednie przepisy prawa, dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać
wszelkie niezbędne atesty, aprobaty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia
do obrotu handlowego.
8. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany
jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów wskazanych powyżej.
9. Dostarczenie przedmiotu umowy w okresie wykonywania umowy, nastąpi jednorazowo, stosownie
do potrzeb Zamawiającego - w terminie do 14/30* dni od dnia podpisania umowy
(* zapis zostanie dostosowany do zakresu, jaki obejmuje umowa) do dostarczenia przedmiotu
zamówienia w ilości i asortymencie określonym przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu.
10. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie w magazynie
Zamawiającego przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stwierdzającego należyte wykonanie umowy.
11. Materiały po dostarczeniu do Zamawiającego będą sprawdzane pod względem zarówno ilościowym,
także w zakresie asortymentu oraz kompletności, jak i jakościowym (wady jawne) w miejscu odbioru
- w magazynie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych. Towar niezgodny z wymaganiami
Zamawiającego nie będzie przyjmowany.
14. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, o których mowa
w ust. 13 na skutek sprawdzenia, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do:
1) uzupełnienia braków ilościowych - w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia
czynności odbioru,
2) dostarczenia artykułów wolnych od wad jakościowych - w terminie 3 dni roboczych od dnia
zakończenia czynności odbioru.
15. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zawiera braków ilościowych lub wad jawnych,
Strony podpiszą protokół odbioru ilościowo-jakościowego bez zastrzeżeń. Protokół taki stanowi
potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.
16. W przypadku, gdy przedmiot umowy zawiera braki ilościowe lub wady jakościowe, Zamawiający
podpisze protokół odbioru ilościowo-jakościowego, z zastrzeżeniami w zakresie stwierdzonych
braków ilościowych oraz wad jakościowych. Protokół taki nie stanowi potwierdzenia należytego
wykonania przedmiotu umowy.
17. Po uzupełnieniu braków ilościowych lub dostarczenia towaru wolnego od wad jakościowych ust. 15
stosuje się odpowiednio.
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18. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po dokonaniu odbioru towarów, Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany dostarczonych towarów na wolne od wad, na własny koszt,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wad (faksem
lub pisemnie).
19. Wszelkie koszty związane z uzupełnieniu braków ilościowych lub dostarczeniem towaru wolnego
od wad jakościowych ponosi Wykonawca.
20. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 13
i ust. 17, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu towarów tożsamych
co do rodzaju i ilości względem zgłoszonych wadliwych towarów a Wykonawca zobowiązany będzie
do zwrotu różnicy kosztów brutto zakupu tych materiałów względem ceny wskazanej w ofercie
Wykonawcy (stosownie do liczby zakupionych materiałów) z zachowaniem prawa do naliczania kar
umownych przewidzianych niniejszą umową w przypadku opóźnienia Wykonawcy.
21. W przypadku jeżeli reklamacja dotyczy części umowy i warunki wymiany nie będą spełnione
jak w ust. 13 i ust. 17 Zamawiający ma prawo potrącić z dowolnej należności dostawy należność
z tytułu nie wykonania tej części przedmiotu umowy.
22. Przeniesienie prawa własności przedmiotu dostawy opisanego w § 1 na Zamawiającego nastąpi
z chwilą jego wydania i sporządzenia protokołu odbioru stwierdzającego odbiór przedmiotu dostawy
bez zastrzeżeń. Za datę realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym dokonano odbioru
przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli
Stron, o którym mowa w § 8 umowy.
23. W przypadku, gdy przedstawiciel jednej ze Stron odmawia podpisania protokołu odbioru
w brzmieniu określonym przez drugą Stronę, Strona odmawiająca jest zobowiązana
do przedstawienia w protokole odbioru, pisemnego zastrzeżenia, uzasadniającego przyczynę odmowy
podpisania protokołu o treści proponowanej przez druga Stronę. Brak pisemnego zastrzeżenia
(uzasadnienia), o którym wyżej mowa, oznacza iż Strony podpisały protokół odbioru bez zastrzeżeń.
24. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, niezależnie
od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w § 9 umowy.
25. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu drukującego lub kopiującego - w okresie przydatności
dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych - którego przyczyną były materiały
eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę, poniesie on koszty związane z naprawą oraz wszelkie
koszty wynikające w związku z brakiem możliwości korzystania ze sprzętu oraz koszty ekspertyzy
zleconej przez Zamawiającego, jeżeli wynika z niej, że uszkodzenie sprzętu spowodowane
było użytkowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę - zapis
dot. zadania nr 3 i 4.
§3
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów,
praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób
trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej,
w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji
na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami
oraz jakością świadczonej dostawy.
2. Osoby świadczące dostawę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia podlegają bezpośrednio
Wykonawcy, który wydaje im polecenia i sprawuje dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad nimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ładu i porządku podczas świadczenia dostawy
oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony ppoż. zatrudnionych
przez niego pracowników.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotowej dostawy w sposób nieuciążliwy
dla Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy oraz do naprawienia szkody
wyrządzonej w następstwie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

1.

2.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

Termin wykonania umowy
§5
Wykonawca zobowiązuje sie dostarczyć przedmiot zamówienia określony niniejszą umową
w terminie do 14/30* dni od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 15 lipca
2014 r. (* zapis zostanie dostosowany do zakresu, jaki obejmuje umowa)
W przypadku wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, umowa
ulegnie rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez konieczności składania przez Strony
dodatkowych oświadczeń woli.
§6
Strony ustalają, że termin wykonania dostawy przypadać będzie na dzień roboczy, w godzinach
między 9.00 a 14.00.
Czynności wynikające z realizacji zakresu niniejszej umowy - realizowane na obiektach
Zamawiającego - wykonywane będą każdorazowo pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, na minimum 4 godziny wcześniej,
uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego system wejścia na teren wojskowy oraz na każde jego
żądanie przedstawi aktualny wykaz osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia
oraz pojazdów niezbędnych do wykonania dostawy.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§7
Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ogółem brutto, w wysokości ………,… złotych
(słownie: ……… złotych …/100), w tym należny podatek od towarów i usług, zgodnie z ofertą
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Ceny podane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy są wiążące, maksymalne i nie mogą być
podwyższone przez cały okres obowiązywania umowy.
Wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia uwzględnia całkowity koszt przedmiotowej dostawy,
tj. wszystkie nakłady pozwalające na prawidłową realizację niniejszej umowy, w szczególności:
koszt dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego przy ul. Szubińskiej 2
w Bydgoszczy, koszt ich rozładunku oraz wniesienia we wskazane miejsce, podatek VAT (zgodnie
z obowiązującą stawką w czasie obowiązywania niniejszej umowy), wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, zorganizowania oraz zabezpieczenia
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wymaganiami Zamawiającego.
Rozliczenie za niniejsze zamówienie następować będzie proporcjonalnie do ilości faktycznie
zrealizowanej dostawy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega,
że wielkość rzeczywistych potrzeb w zakresie przedmiotowej dostawy może być mniejsza.
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5. W przypadku zmian ilościowo-asortymentowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami, w ramach
wynagrodzenia określonego w ust. 1, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do ilości i zakresu wykonanej dostawy,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawcy
nie przysługują jakiekolwiek dodatkowe roszczenia do Zamawiającego w razie zmniejszenia wartości
dostawy, o której wyżej mowa.
§8
1. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu przez Wykonawcę dostawy wskazanej
na fakturze, zgodnie z zakresem określonym w formularzu ofertowym, i dokonaniu jej odbioru
przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu wskazanego w danym zamówieniu
w częściach, faktura jednak będzie wystawiona po zrealizowaniu całego zamówienia określonego
w przedmiotowym zamówieniu.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest protokół odbioru, potwierdzony
przez przedstawicieli Zamawiającego określonych w § 10 ust. 1 pkt. 2, stwierdzający należyte
wykonanie dostawy.
4. Wykonawca dołączy do faktury dwa egzemplarze protokołów wymienionych w ust. 3.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy, którego numer zostanie podany w fakturze.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uprawnienia z tytułu gwarancji
§9
Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz towaru stanowiącego przedmiot umowy jest wolny
od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, posiada cechy
zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz jego specyfikacji technicznej. Zamawiający może
wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy.
Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokument gwarancyjny,
co do jakości przedmiotu umowy, wystawiony przez siebie lub producenta (gwaranta), w ramach
którego Wykonawca (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego
w gwarancji.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres minimum 24 miesięcy, z wyjątkiem
dysków twardych objętych minimum 36-miesięcznym okresem gwarancji. Informatyczne nośniki
danych pracujące w sprzęcie informatyki (dyski twarde, pen drive) nie podlegają przekazaniu
do naprawy (lub zwrotowi sprzętu) i pozostają własnością Zamawiającego.
Bieg terminu obowiązywania gwarancja rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru,
bez względu na to, jaki okres gwarancji standardowo oferuje producent. W przypadku gdy producent
udziela gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji na okres
nie krótszy od okresu gwarancji udzielonej przez producenta.
Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje
zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania
jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe
z przyczyn, za które Wykonawca lub Gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od zgłoszenia
przez Zamawiającego.
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§ 10
1. Przedstawicielami Stron w sprawach związanych z należytym wykonywaniem umowy są:
1) po stronie Wykonawcy:
- ……………………………………… – tel. nr ……………,
2) po stronie Zamawiającego:
- Szef Pionu Administracyjnego – tel. nr 52 ………………,
lub jego przedstawiciele:
- …………………
– tel. nr 52 …………..,
- ……………..…..
– tel. nr 52 …………..,
- …………………
– tel. nr 52 …………...
2. Zamówienie może być zgłaszane telefaksem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych
dostępnych środków komunikacji, tj. poprzez:
- fax nr:
………………….,
- adres e-mail: …………………..
3. W przypadku zmiany osób lub danych, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, Strona jest
zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy w formie
pisemnej i potwierdzenia przyjęcia tej zmiany przez tą Stronę. Przyjęty system zmian osób
lub danych o osobach, o których mowa w niniejszym ustępie, nie wymaga zmiany umowy.
4. Przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w ust. 1 pkt. 2 upoważnione są do kontrolowania
i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w zakresie należytego wykonywania umowy
przez Wykonawcę.
Udział podwykonawców
§ 11
Treść § 11 zostanie zredagowana stosownie do treści oświadczenia Wykonawcy złożonego
w formularzu ofertowym.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami ……………………………*)
lub Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy / Podwykonawcom
w zakresie wskazanym w ofercie oraz szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
tj. ……………………………………………….
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał część przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawców zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz Podwykonawców
ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa, nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do realizacji
danej części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z Podwykonawcą /
Podwykonawcami na realizację powierzanego mu do wykonania części umowy.
4. W trakcie realizacji umowy zmiana Podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem, że kolejny
Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
5. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kary umowne.
§ 12
1. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. W przypadku ujawnienia po stronie Zamawiającego szkód będących następstwem działań
lub zaniechań Wykonawcy, szkody do wartości określonych jako udział własny ubezpieczonego
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pokrywane będą bezpośrednio przez Wykonawcę, a szkody większej wartości przez ubezpieczyciela
Wykonawcy.
3. Wykonawca wypłaci odszkodowanie w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia ujawnienia szkody.
4. W przypadku rozbieżności, co do wartości szkody, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu
niekwestionowaną kwotę odszkodowania, a ewentualny spór dotyczył będzie jedynie niewypłaconej
różnicy.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w wysokości:
1) 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
2) 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z winy Wykonawcy;
3) 0,5 % wartości brutto od niewykonanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w przypadku niewykonania umowy w terminie (nie licząc dnia realizacji);
4) 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień usuwania wad od dnia
ich stwierdzenia po dniu odbioru (nie licząc dnia realizacji).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
spowodowanych przez Zamawiającego, innych niż wskazane w umowie oraz w art. 145 ustawy Pzp.
3. Za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.
4. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Określone w umowie uprawnienia do zapłaty kar umownych i odszkodowania z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania, nie zwalnia Strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z roszczeniem zapłaty, z zastrzeżeniem
ust. 7.
7. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy nie jest możliwe
potrącenie kar umownych z faktury Wykonawcy, Wykonawca dokonuje płatności na podstawie
wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego w terminie niezwłocznym, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Odstąpienie od umowy
§ 14
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp);
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub znajduje się w stanie likwidacji
bądź rozwiązania lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,
a wezwanie Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonywania tego zobowiązania
okazało się bezskuteczne;
4) jeżeli Wykonawca odmówi wymiany materiałów (produktów) na spełniające wymagania
Zamawiającego, w przypadku oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. 3.3.b.12.e. opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zapis dotyczy
zadania nr 3 i 4);
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5) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie nieprzewidzianym
przez Zamawiającego osobom trzecim;
6) jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia do dnia 15 lipca 2014 r.
W takim przypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca odstąpił od wykonania umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i naliczy kary umowne zgodnie z § 13 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez uprzedniego wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego
opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub w wymianie przedmiotu umowy na zgodne z umową
lub w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad.
3. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 wynagrodzenie ustalone w § 7 ust. 1 ulega proporcjonalnemu
obniżeniu, stosownie do zakresu wykonania umowy oraz po potrąceniu należnych Zamawiającemu
kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z podaniem uzasadnienia przyczyny odstąpienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, odstąpienie od umowy może nastąpić, po bezskutecznym upływie terminu
określonego w wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania umowy.
Zmiana umowy
§ 15
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z zaistnienia następujących warunków:
1) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i nie cierpiących zwłoki po stronie
Zamawiającego;
2) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy
w dotychczasowym kształcie, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy, w szczególności skutkującymi koniecznością zmiany (przedłużenia) terminu realizacji
umowy:
a) siły wyższej, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego
o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia,
b) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się
o to zamówienie lub na wynik postępowania,
c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania danego sprzętu/asortymentu z produkcji,
a także niedostępności zaoferowanych produktów Wykonawca może dostarczyć
sprzęt/asortyment będący zamiennikiem sprzętu/asortymentu wycofanego/niedostępnego
o parametrach nie gorszych niż sprzęt/asortyment wycofany/niedostępny, po uprzednim
złożeniu
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
wymagań
Zamawiającego
oraz otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawa sprzętu/asortymentu będącego
zamiennikiem odbywać się będzie z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie,
wg cen sprzętu/asortymentu zamienionego,
d) potrzeby zmian wynikających z postanowień niniejszej umowy,
e) zmiany przepisów prawa
- z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyniku zmian umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 zmiana wynagrodzenia może nastąpić
w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego w stosunku do cen obowiązujących
w dniu zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zgody umawiających się
Stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem
nieważności. Powyższe nie dotyczy wyjątków wskazanych w umowie.
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4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być wprowadzone na wniosek Strony umowy. Warunkiem
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem
zawierającym, odpowiednio opis i uzasadnienie propozycji zmian, opis wpływu zmiany na termin
i koszty wykonania zobowiązania umownego.
5. O wszelkich zmianach nazwy, adresu Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego
pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego
oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany
przez Wykonawcę adres.
Zakaz przeniesienia zobowiązań (powierzenia wykonania umowy innemu podmiotowi)
§ 16
1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia długu (zobowiązań) wynikającego z niniejszej umowy
na osoby lub podmioty trzecie. Czynność taka jest nieważna i jako taka nie wywołuje skutków
prawnych.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby lub podmioty trzecie
bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

1.

2.

1.

2.

Pozostałe postanowienia umowy
§ 17
Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony,
jak również inne informacje chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jakie Strony
uzyskały w związku z realizacją umowy nie zostaną bez potrzeby ujawnione, udostępnione
lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z niniejszej umowy
lub nie służy jej realizacji. Obowiązek ten trwa przez cały czas obowiązywania umowy
oraz po jej zakończeniu. Wykonawca zapozna swoich pracowników z niniejszą klauzulą.
Postanowienie ust. 1 nie podważa zasady jawności umów i związanego z tym obowiązku
udostępniania treści umowy na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym
tymi przepisami przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.) oraz inne szczegółowe akty prawne obowiązujące w zakresie stanowiącym przedmiot
niniejszej umowy.
Wszelkie kwestie sporne wynikłe między Stronami na tle realizacji niniejszej umowy,
Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę
będzie rozpatrywał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 – …….
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