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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
W  TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 

 
 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
 
 
 
 
I. Zamawiający 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl 
 
Telefon: 081 473 14 00  fax. 081 473 14 10  
Godziny urzędowania:  poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

późn. zm.), zwana dalej ustawą lub Pzp. 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia) lub równoważnego tj. zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.  
Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego sprzętu z wymogami ustalonymi przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ. 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikacje, z której w sposób 
niebudzący żadnej wątpliwości zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub 
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu 
określonego przez Zamawiającego w opisie zamówienia załączając do oferty szczegółową specyfikację 
techniczną oferowanego sprzętu, zawierającą nazwy własne sprzętu. 

Przez produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi 
programami Zamawiającego opartymi na środowisku Microsoft, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych 
nakładów związanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada 
wszystkie funkcjonalności zamawianego oprogramowania. 
 
 
 
 
 

http://www.ins.pulawy.pl/


 2 

 

Część I   
  ilość szt. 
I.1 Komputer PC - zestaw biurowy (Windows 7 Pro PL 32-bit OEM) 10 
I.2 Komputer PC - stacja graficzna (Windows 7 Pro PL 64-bit OEM) 7 
I.3 Komputer PC - serwer (bez systemu) 1 
I.4 Monitor 22" (zastosowania biurowe) 14 
I.5 Monitor 22" (zastosowania graficzne) 7  
I.6 Netbook 12.1" 1 
I.7 Notebook 13.3" 1 
I.8 Notebook 15.4" 3 
  
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
30200000-1 - Sprzęt komputerowy 
30213000-5 - Komputery osobiste 
30213100-6 - Komputery przenośne 
30231300-0 - Monitory ekranowe 
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie 
 
 

Cześć II  
  ilość szt. 
II.1 Drukarka laserowa A4 mono 2 
II.2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono 1 
II.3 Kserokopiarka A3 mono 1 
  
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
30232100-5 - Drukarki i plotery 
30232110-8 - Drukarki laserowe 
30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i offsetowe 
30121100-4 - Fotokopiarki 
 
  

Część III  
  ilość szt. 
III.1 iWork'09 Retail 1 
III.2 MS Windows 7 Professional OEM 32-bit 3 
III.3 AUTOCAD LT 2010 PL SLM 8 
III.4 CorelDraw X4 Small Business (3 stanowiska) 1 
III.5 Adobe CS4 Design Standard PL BOX 1 
III.6 MS Office 2007 Small Business lub Standard PL BOX 20 
III.7 VMWare Workstation 7 for Linux 1 
 
  
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia 

harmonogramów i produkowania 
48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 
48320000-7 - Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania 
48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) 
48327000-6 - Pakiety oprogramowania do rysowania i malowania 
48620000-0 - Systemy operacyjne 
48518000-2 - Pakiety oprogramowania emulującego 
 
   

Część IV  
  ilość szt. 
IV.1 Mathematica 7.0 licencja komercyjna (1 stanowisko) 1 
   
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
48462000-4 - Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania  
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Część V  

  ilość szt.  
V.1 Wielkoformatowy system A0 1 
 
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
30232100-5 - Drukarki i plotery 
30232140-7 - Plotery 
 
Dla części I, II i V Wykonawca powinien wypełnić tabele (załącznik nr 5 do SIWZ), przedstawiając 
oferowane parametry i potwierdzenie, że spełnione zostały wymagania minimalne dla poszczególnych 
parametrów specyfikacji. 
 

 
Wymagane parametry techniczne i jakościowe oraz warunki gwarancji zamieszczone są  
w poszczególnych załącznikach: 

 

 Część I   
   
I.1 Komputer PC - zestaw biurowy (Windows 7 Pro PL 32-bit OEM) Załącznik I.1 
I.2 Komputer PC - stacja graficzna (Windows 7 Pro PL 64-bit OEM) Załącznik I.2 
I.3 Komputer PC - serwer (bez systemu) Załącznik I.3 
I.4 Monitor 22" (zastosowania biurowe) Załącznik I.4 
I.5 Monitor 22" (zastosowania graficzne) Załącznik I.5 
I.6 Netbook 12.1" Załącznik I.6 
I.7 Notebook 13.3" Załącznik I.7 
I.8 Notebook 15.4" Załącznik I.8 
 
 

 Cześć II  
   
II.1 Drukarka laserowa A4 mono Załącznik II.1 
II.2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono Załącznik II.2 
II.3 Kserokopiarka A3 mono Załącznik II.3 
  

 
 Część III 
   
Oferowane oprogramowanie powinno być oryginalne, nowe i dostarczone z nośnikami oraz oryginalną licencją 
do zastosowań komercyjnych.  
Dopuszcza się licencje zbiorcze.  
W przypadku pozycji III.6  pakiet MS Office 2007 musi zawierać następujące aplikacje: MS Word 2007, MS 
Excel 2007, MS PowerPoint 2007, MS Outlook 2007. Licencja jednostkowa powinna umożliwiać instalowanie 
programu i odinstalowywanie na dowolnym komputerze stacjonarnym oraz możliwość instalowania drugiej kopii 
na komputerze przenośnym.  
 

 
 Część IV  
  ilość szt. 
IV.1 Mathematica 7.0 licencja komercyjna (1 stanowisko) 1 
 
Oferowane oprogramowanie powinno być oryginalne, nowe i dostarczone z nośnikami oraz oryginalną licencją 
do zastosowań komercyjnych. 

  

 
 Część V  

    
V.1 Wielkoformatowy system A0 Załącznik V.1 
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Inne Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 

1) Wymagania odnośnie serwisu opisane są w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia 
do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia 
umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania 
dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym.  

3) W przypadku, gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej 
jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym 
certyfikatem/licencją. 

4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.  

 
IV. Części zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Określenie części zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą część przedmiotu 
zamówienia z osobna, na grupę części lub na całość zamówienia łącznie, określone w rozdziale III SIWZ. 
 
 
V. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
VI. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 14 dni do dnia podpisania umowy.   
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu  
Warunki udziału w postępowaniu 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

Dla części I, II, III, IV - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.  
 
Dla Części V zamawiający ustala warunek udziału w postępowaniu: 
  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywane -  5 dostaw wielkoformatowych urządzeń  do kopiowania i drukowania dokumentacji 
wielkoformatowej o wartości nie mniejszej niż  50 000 zł (brutto) każde - w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia -  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 

 
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  
 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
 
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1  na podstawie złożonego 
wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy 
Pzp - w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ).  

 
Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 
23 ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łącznie lub 
oddzielenie - oddzielne oświadczenia. 
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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 wykonaniu zamówienia. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” 
na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

 
 
IX. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że spełniają warunki 
udziału  w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu: 
1.  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

1) oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Pzp - do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 3 do SIWZ;  

 
Dla części V 
 

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane -   
5 dostaw wielkoformatowych urządzeń  do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej o 
wartości nie mniejszej niż  50 000 zł (brutto) każde - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia -  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 
do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 6 do SIWZ; 

 
 
Wyżej wymieniony dokument  pkt. 1) i pkt. 2) powinien być złożony w formie oryginału podpisany przez 
osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -  do ewentualnego wykorzystania załącznik 
nr 2 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
Wyżej wymienione dokumenty pkt. 1) (oświadczenie) winny być złożone w formie oryginałów 
podpisanych przez osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty. 
Dokument pkt. 2), może być złożony w formie kopi potwierdzonej przez osobę/osoby uprawnioną do 
podpisania oferty z dopiskiem - „za zgodność z oryginałem”. 

 
3. Dodatkowo do oferty należy załączyć: 

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 
2) Projekt umowy - załącznik nr 4 a dla części III i IV załącznik  nr 7 do SIWZ 
3) Specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ),  

z wyjątkiem części III i IV. 
4) Wykaz wykonanych dostaw (dla części V) - załącznik nr 6 do SIWZ. 
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Wyżej wymienione dokumenty pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) winny być podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną do podpisywania oferty. 
 
 
2. Wykonawcy zagraniczni 

2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentu wskazanego w rozdziale IX SIWZ ust.2 pkt. 2)  
– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  
 
Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
 

2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wskazanego w rozdziale IX SIWZ ust. 2.pkt.2) - zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 
3. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie 

3.1.  Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:  
a) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy załączyć upoważnienie. 

b) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu kopi umowy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy przez Wykonawców składających ofertę wspólnie lub 
konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ 
pełnomocnika (partnera wiodącego). 

d) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/pełnomocnika (partnera wiodącego) wymaga 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy je  załączyć je 
do oferty. 

e) Pełnomocnik/przedstawiciel (wiodący partner) winien być upoważniony do zaciągania 
zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu. 

f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 
3.2.  Wykonawcy występujący wspólnie o których mowa w ust.3) składają jedną ofertę, przy czym: 

a)  wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale IX SIWZ ust. 2 pkt. 1 i pkt.2) - 
składa osobno każdy z Wykonawców, 

b)  pozostałe oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale IX SIWZ ust. 1 pkt. 1) – w/w 
dokument składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców lub 
przynajmniej jeden Wykonawca, który jest zdolny do udokumentowania, że spełnia warunki lub 
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 

 
 Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o  

kompletność i prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, 
zgodnie z art. 22 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Pzp. 
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 PUŁAWY 
 



 7 

faksem: 081 473 14 23  
lub na adresy email: 
malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl 
anna.zawadzka@ins.pulawy.pl 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia  w trybie i na zasadach określonych w art. 38 Pzp. 
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu (081 473 14 23) 
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu  i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Anna Zawadzka tel. 081 473 14 23 – sprawy proceduralne 
Małgorzata Tomkowicz tel. 081 473 14 19 – sprawy merytoryczne 
 
XII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XIII. Termin związania ofertą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  
upływem terminu  składania ofert. 
 
XIV. Opis przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami 

wymienionymi w rozdziale IX SIWZ.   
 
2. Wymogi formalne oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony  

(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5) Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy 

dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 

treści niniejszej specyfikacji. 
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
9) Wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, oraz dokumentu informacji z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, które muszą być złożone w oryginale). Za osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym 
pełnomocnictwie. 

10)  W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym 
(w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) Zamawiający wymaga przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę. 

11) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
12) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty.  
 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie naniesionym numerem sprawy:  
 

Przetarg nieograniczony INS/NO-23/2010 

 OFERTA- Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 
 

w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 

mailto:malgorzata.tomkowicz@ins.pulawy.pl
mailto:anna.zawadzka@ins.pulawy.pl
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Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria), poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
3.2 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby 
zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH,  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek- piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
do dnia 18 marca 2010 r. godz. 12:00 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 155 bud. E-40 
 
dnia 18 marca 2010 r., o godz. 12:20 
 
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 
wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie 
do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Podczas otwarcia ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba (adres) wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia. 
Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
 
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia: 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XVIII. Kryteria oceny oferty 
1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób 
punktowania): 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100% 

 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
 
Cena

 

 

100.min 
oferty

ceny
C

C
C  

 
 
C oceny  - liczba punktów za kryterium „cena” 
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C min.  - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
C oferty  - cena oferty badanej  
 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą 
ilość punktów. 
 
XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy. Istotne 
postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 4 do niniejszej SIWZ. 
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających ze SIWZ, Zamawiający wybierze tą ofertę spośród pozostałych ofert, która 
uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie 
termin związania ofertą. 
 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXI. Warunki umowy 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśm ie, pod rygorem 
nieważności.  
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty gdy wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń.  
1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację 

zamówienia;  
2. Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu 
umowy.  
Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności 
siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy. 

 
XXII. Środki ochrony prawnej 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI tejże Ustawy. 
  
XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych  
w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
XXIV. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów. 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 



 10 

 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny. 
 
XXV. Załączniki 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
Załącznik Nr 4 i 7 Projekt umowy 
Załącznik Nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 6 Wykaz wykonanych dostaw 
 
Puławy, 10.03.2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 

    Podpis osoby uprawnionej 
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INS/NO-23/2010 
Załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 

 

my niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa ................................................................................................................................. 

Siedziba .............................................................................................................................. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

nr telefonu/faks ............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
2.  OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 
 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ dostarczyć przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego  
i oprogramowania. 

5.  Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
6.  Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

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

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

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

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

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

Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

 

CZĘŚĆ I 

Przedmiot oferty 
Cena netto PLN 

(ogółem) 
VAT 

Brutto PLN  
(ogółem) 

Komputer PC - zestaw biurowy (Windows 7 Pro PL 32-bit OEM) - 10 szt. 
Komputer PC - stacja graficzna (Windows 7 Pro PL 64-bit OEM) - 7 szt. 7 
Komputer PC - serwer (bez systemu) - 1 szt. 1 
Monitor 22" (zastosowania biurowe) - 14 szt. 14 
Monitor 22" (zastosowania graficzne) - 7 szt. 7  
INetbook 12.1" - 1 szt. 1 
INotebook 13.3" - 1 szt. 1 

Notebook 15.4" - 3 szt. 

   

 

 

CZĘŚĆ II 

Przedmiot oferty 
Cena netto PLN 

(ogółem) 
VAT 

Brutto PLN  
(ogółem) 

  ilość szt. 
Drukarka laserowa A4 mono - 2 szt. 2 
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 mono - 1 szt. 1 
Kserokopiarka A3 mono - 1 szt.  

   

 

 

CZĘŚĆ III 

Przedmiot oferty 
Cena netto PLN 

(ogółem) 
VAT 

Brutto PLN  
(ogółem) 

  ilość szt. 
iWork'09 Retail - 1 szt. 1 
MS Windows 7 Professional OEM 32-bit - 3 szt. 3 
AUTOCAD LT 2010 PL SLM - 8 szt. 8 
CorelDraw X4 Small Business (3 stanowiska) - 1 szt. 1 
Adobe CS4 Design Standard PL BOX - 1 szt. 1 
IMS Office 2007 Small Business lub Standard PL BOX - 20 szt. 20 

VMWare Workstation 7 for Linux - 1 szt. 1 
 

   

 

 

CZĘŚĆ IV 

Przedmiot oferty 
Cena netto PLN 

(ogółem) 
VAT 

Brutto PLN  
(ogółem) 

  ilość szt. 
Mathematica 7.0 licencja komercyjna (1 stanowisko) - 1 szt. 1 
 

   

 
 
 

CZĘŚĆ V 

Przedmiot oferty 
Cena netto PLN 

(ogółem) 
VAT 

Brutto PLN  
(ogółem) 

  ilość szt. 
Wielkoformatowy system A0 - 1 szt. 1 
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Ogółem za części nr .........................................zł 

Netto:................................................................ zł 

VAT: ................................................................ zł 

Brutto: .............................................................. zł 

Słownie netto: 

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

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

Termin płatności: 30 dni. 

 

 

 

 

 

    ____________________________________________ 

                         (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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INS/NO-23/2010        
Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
 

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

 
  

 
 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 
 
1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z  wyjątkiem 
sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego. 

3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia  
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 
odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 

4. Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego. 

5. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___________________________, dnia  ____    ____  2010 r.     ______________________________________ 

                                         (podpis Wykonawcy) 
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INS/NO-23/2010        
Załącznik nr 3 
 

 
         

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 
 
 

Przedmiot zamówienia:  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
 

 
 

  
 

 
 
 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………….............. 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………............ 

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, 
dotyczące: 
   

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia; 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ___________________________, dnia  ____    ____  2010 r.     ______________________________________ 

                                         (podpis Wykonawcy) 
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INS/NO-23/2010 
Załącznik Nr 4 (wzór) 
 

 
 

UMOWA  NR INS/NO-23/1/2010 
 

Zawarta w dniu .......................... w Puławach pomiędzy 
 Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
13A, reprezentowanym przez 
 
Cezary Możeński  - Dyrektor INS 
zwany dalej Zamawiającym, 
 
a 
...................................................................... 
 
reprezentowana przez 
..................................................................... 
zwany w dalszej części Wykonawcą. 
 
 
Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego Dostawa sprzętu 
komputerowego i oprogramowania (fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania),  
Nr sprawy INS/NO-23/2010. 
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania: 
........................................................................ (część nr ...............) zwanego dalej „sprzętem” o parametrach 
technicznych wskazanych w SIWZ. 

2. Dostawca zapewnia, iż towar posiada parametry zgodne z ofertą i wymogami SIWZ.  
3. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego 
4. Wykonawca jest zobowiązany niniejszą umową do dostawy sprzętu łącznie z zamówionymi programami 

oraz dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. 
5. Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem), aktualnie 

produkowany na rynku. 
§ 2 

1. Za dostarczony sprzęt komputerowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
Netto: .......................... zł 
VAT ............................. zł 
Brutto: ......................... zł 
Słownie: .......................zł 

2. Kwota określona w ust.1 obejmuje również wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do siedziby  
Zamawiającego. 

§ 3 
Dostawa sprzętu nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
Dostawa w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni robocze. 
 

§ 4 
1. Zamawiający dokona płatności za sprzęt na podstawie dostarczonych faktur VAT w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany w dostarczonej fakturze. 
Na wystawianych fakturach winny być wyszczególnione wszystkie składowe dostarczonego sprzętu wg 
SIWZ z podanymi ilościami i wartościami. 

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do jej 

odbioru. 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony sprzęt będzie nowy i wolny od wad.  
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt, na okres .......................................  
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy. 
4. Wykonawca do każdego zestawu wystawi lub dołączy kartę gwarancyjną zgodną z warunkami SIWZ. 
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5. Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub, gdy 
naprawa okaże się niemożliwa, do jego wymiany na sprzęt nowy wolny od wad z zastrzeżeniem pkt. 7b. 

6. Dostarczenie naprawionych lub nowych części sprzętu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Warunki serwisu gwarancyjnego: 

a. czas reakcji na usunięcie usterki – maksymalnie do końca następnego dnia roboczego po dniu 
zgłoszenia. 

b. liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu komputerowego na nowy 
 – 3 naprawy; 

8. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
b) W przypadku naprawy gwarancyjnej sprzętu komputerowego, wykonawca winien 

zabezpieczyć wszystkie dane znajdujące się na dysku. 
9. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który ustosunkuje się do 

niej w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uznana będzie za zasadną w 
całości. 

10. Dostawca zapewnia serwis, części oraz materiały eksploatacyjne w okresie 5 lat od dnia dostawy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

a. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 
b. za opóźnienie w terminie dostawy – 0,2% wartości brutto dostarczonego sprzętu za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy. 
c. za opóźnienie w terminie reakcji na zgłoszoną usterkę – 0,05% wartości brutto dostarczonego 

sprzętu, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do czasu określonego w § 6 ust. 7a umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych – 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 
4. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z faktury. 
 

§ 7 
Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innym dostawcom, bez 
zgody Zamawiającego. 

§ 8 
W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w sposób polubowny. 
2. W przypadku braku porozumienia właściwy do rozpoznawania sporów wynikających w związku  

z wykonywaniem umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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INS/NO-23/2010 
Załącznik nr 5 
 
 
 
 

Specyfikacje techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
 

 
UWAGA! 
W trzeciej kolumnie „parametr oferowany” należy podać pełny opis elementu, podzespołu lub 
parametru. Nie dopuszcza się pozostawiania pustych miejsc opisowych lub użycie innych sposobów 
potwierdzania przez zastosowanie znaków lub słów (np. „+”, V , „OK”, „zgodny”, „spełnia”, itp.) 
 

 

 
Załącznik I.1 

Komputer PC – zestaw biurowy 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

1.  Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej 
komputera,  wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-
Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza 
się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB 
DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 
urządzeo) 

 

2.  Chipset Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub 
równoważny 

 

3.  Procesor Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, taktowany zegarem, 
co najmniej 2,93 GHz, 3MB pamięci podręcznej, DDR3 
1066 MHz 

 

4.  RAM 2 GB DDR3 1066 MHz (1 x 2078 MB)  
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

5.  Obudowa  Minitower w standardzie uBTX lub uATX, 
posiadająca min. 2 wnęki 5.25” i 1 wnękę 3.5” 
zewnetrzne oraz 2 wnęki 3.5” wewnętrzne (wnęki 
pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu 
slim) 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce 
centralnej komputera powinien pozwalad na 
demontaż kart rozszerzeo i napędów bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia 
wkrętów, śrub motylkowych);  

 Obudowa w jednostce centralnej musi byd 
otwierana bez konieczności użycia narzędzi 
(wyklucza się użycie standardowych wkrętów, 
śrub motylkowych) oraz powinna posiadad czujnik 
otwarcia obudowy współpracujący z 
oprogramowaniem zarządzająco – 
diagnostycznym producenta  komputera; 
Obudowa musi umożliwiad zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz 
kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

 W obudowę komputera musi byd wbudowany 
wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami; a w 
szczególności musi sygnalizowad: 

- Przebieg procedury POST 

- Sum kontrolnych BIOSu 

- Awarii procesora lub pamięci podręcznej 
procesora 

- Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, 
uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku 
twardego, płyty głównej, kontrolera USB 

 

6.  Dyski twarde Minimum 250 GB Serial ATA II (7200 rpm, 8MB pamięci 
cache) 

 

7.  Karta graficzna Zintegrowana, z możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej 
do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 
2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna 

 

8.  Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna 
z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub 
równoważna 

 

9.  Karta sieciowa Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, 
PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub 
równoważna 

 

10.  Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do 
nagrywania płyt 

 

11.  Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB 
w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilośd 
portów nie może byd uzyskana poprzez stosowanie 
przejściówek lub kart PCI 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

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

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania 
stacji roboczej z zewnętrznych urządzeo 

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

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

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

 Możliwośd odczytania z BIOS, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeo zewnętrznych , informacji na temat: 
zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej 
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów 
pamięci, obsadzeniu slotów PCI. 

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

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

 Możliwośd wyłączania portów USB w tym: 
wszystkich portów, tylko portów znajdujących się 
na przodzie obudowy. 

 Możliwośd zmiany trybu pracy dysku twardego: na 
pracę zapewniającą największą wydajnośd, na 
pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego 
przez dysk twardy. 

 Możliwośd zablokowania zapisu na dyskietki 

 

13.  Zasilacz Zasilacz o mocy max. 255W  

14.  Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale 
oznaczona logo producenta jednostki centralnej 

 

15.  Mysz Mysz optyczna USB – trwale oznaczona logo 
producenta 

 

16.  System operacyjny Oryginalny Microsoft Windows 7 Professional 32-bit 
wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem 
Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, 
zainstalowany system operacyjny niewymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

17.  Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 
(do oferty należy załączyd kopie certyfikatu 
potwierdzającą spełnianie wymogu) 

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do 
oferty należy załączyd kopie certyfikatu 
potwierdzającą spełnianie wymogu) 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadad 
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z 
systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do 
oferty należy załączyd wydruk ze strony Microsoft) 

 Głośnośd jednostki centralnej mierzona zgodnie z 
normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 24,5dB. 

 Deklaracja CE - oznaczenie CE  

 

 

18.  Gwarancja  3-letnia gwarancja producenta świadczona na 
miejscu u klienta.  

 Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia 
roboczego. 

 Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 
na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyd do oferty. 

 Oświadczenie producenta komputera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem gwarancyjnym. 

 

19.  Inne  Możliwośd telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

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

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 
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Załącznik I.2 
Komputer PC – stacja graficzna 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

20.  Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki 
centralnej komputera, posiadająca 1 x PCI-Express x16 
Gen 2, 2 x PCI, 1 x PCI-Express x1 Gen 2 Zintegrowany 
kontroler SATA, czteroportowy, z obsługą funkcji RAID 
0 i RAID 1, możliwośd instalacji w 4 slotach do 16 GB 
1333MHz pamięci DDR3 bez funkcji ECC. 

 

21.  Funkcje BIOS  Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego 
(boot device)  podczas konieczności 
jednokrotnego uruchomienia jednostki z 
urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS 

 Możliwośd ustawienia portów USB w trybie „no 
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 
wykrywa urządzeo typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne  

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

 Funkcja blokowania kontrolera portów USB 

 

22.  Chipset Dedykowany do zastosowanego procesora ale nie 
gorszy niż Intel P55 lub równoważny 

 

23.  Procesor Procesor czterordzeniowy 64-bitowy wykorzystujący 
mikroarchitekturę procesora Nehalem wykonany 
w technologii 45 nm, obsługujący technologię Intel® 
 VT (Intel®  Virtualisation Technology) dedykowany do 
pracy w komputerach stacjonarnych i stacjach 
roboczych, z serii Intel Core i7 taktowany zegarem, co 
najmniej 2,66 GHz 4C/8T, 8 MB pamięci podręcznej, 
IMC, DDR3 1333 MHz  lub procesor równoważny 
wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 
dostarczyd zamawiającemu oprogramowanie testujące, 
oba równoważne porównywalne zestawy oraz 
dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu 
ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

 

24.  RAM 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz non-ECC   

25.  Dyski twarde Min. 500 GB SATAII 7200rpm  

26.  Karta graficzna Karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych 
niż Quadro NVIDIA FX 580, zamawiający wymaga 2 x 
port DVI. Dopuszcza sie zastosowanie wyłącznie 
przejściówki z DisplayPort na DVI. 

 

27.  Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa 5.1 zintegrowana z płytą główną 
zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe i mikrofonowe 
z przodu obudowy 

 

28.  Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote 
Wake on LAN, PXE/RPL 

 

29.  Napęd optyczny 16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania w 
języku polskim 

 

30.  Porty 1 x RJ45, 2 x PS/2; 1 x RS-232;min. 10 x USB w tym min. 
4 z przodu obudowy; wymagana ilośd i rozmieszczenie 
(na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 
może byd osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp. 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

31.  Obudowa  Obudowa typu miditower uATX 

 Wnęki na napędy: min. 1x 3.5” zewnętrzna, min. 
2x 5.25” zewnętrzne, min. 2x 3.5” wewnętrzne 

 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce 
centralnej komputera powinien pozwalad na 
demontaż kart rozszerzeo i napędów bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia 
wkrętów) 

 Obudowa w jednostce centralnej musi byd 
otwierana bez konieczności użycia narzędzi 
(wyklucza się użycia wkrętów)  

 Komputer musi byd wyposażony w wizualny 
system diagnostyczny, służący do sygnalizowania 
i diagnozowania problemów z komputerem i jego 
komponentami; a w szczególności musi 
sygnalizowad: 

- Awarii procesora lub pamięci podręcznej 
procesora 

- Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, 
uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, 
dysku twardego, płyty głównej, kontrolera 
USB 

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

 

32.  Zasilacz Zasilacz min. 350W, o sprawności 65%  

33.  Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale 
oznaczona logo producenta jednostki centralnej 

 

34.  Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką 
(scroll), min 1000dpi – trwale oznaczona logo 
producenta jednostki centralnej 

 

35.  System operacyjny Oryginalny Windows®  7 Professional 64-Bit, 
zainstalowany system operacyjny nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 

 

36.  Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - 
do oferty dołączyd kopię certyfikatu 

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - do 
oferty dołączyd kopię certyfikatu 

 Oferowane modele komputerów muszą posiadad 
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z 
ww. systemem operacyjnym - dopuszcza się 
wydruk ze strony producenta 

 Głośnośd jednostki centralnej mierzona zgodnie z 
normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB (do oferty  
załączyd oświadczenie producenta lub jego 
reprezentanta) 

 Deklaracja CE - oznaczenie CE 

 Wymagane jest, aby Producent jednostki 
centralnej współpracował z niezależnymi 
wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych 
oraz był wymieniony jako partner technologiczny 
na stronach wytwórcy; wymagane potwierdzenie 
dla AutoCAD – oświadczenie lub certyfikat 
zgodności z ISV 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

37.  Gwarancja  3 lata na miejscu u klienta 

 Czas reakcji serwisu – do kooca następnego dnia 
roboczego 

 Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 
na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające należy załączyd do oferty. 

 Oświadczenie producenta komputera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 

38.  Inne  Możliwośd telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

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

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 

 

 

 
Załącznik I.3 

Komputer PC – serwer 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

39.  Obudowa Obudowa typu tower dla maksymalnie 4 3,5-calowych 
dysków twardych z kablami wyposażona w cztery 
diagnostyczne diody LED 

2 x wnęka 5.25” 

 

40.  Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego 
procesora, również w technologii quad-core. Płyta 
główna musi byd zaprojektowana przez producenta 
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

41.  Procesor Procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do 
pracy w serwerach, taktowany zegarem co najmniej 
2.66GHz, pamięd L3 8MB lub procesor równoważny 
wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 
dostarczyd zamawiającemu oprogramowanie testujące, 
oba równoważne porównywalne zestawy oraz 
dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu 
ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

 

42.  RAM 8GB DDR3 1066MHz z możliwością rozbudowy do 32GB  

43.  Gniazda PCI Minimum 5 x PCI-E z czego minimum 2 x PCI-E x8  

44.  Interfejsy sieciowe Zintegrowane 3 x 10/100/1000  

45.  Napęd optyczny DVD+/-RW Serial ATA  

46.  Klawiatura Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale 
oznaczona logo producenta jednostki centralnej 

 

47.  Mysz Mysz laserowa USB trwale oznaczona logo producenta  

48.  Porty Minimum 6 portów USB z czego minimum 2 na 
przednim panelu obudowy, 1x RS 232 (COM), 1x 
IEEE1284 (LPT) 

 

49.  Dyski twarde 2 x 500GB Serial ATA II 7200 rpm  

50.  Zasilacz 2 zasilacze redundantne minimum 400W każdy  

51.  Karta graficzna Obsługa Shader Model 3.0, OpenGL 2.0, chłodzenie  
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

pasywne 

52.  Gwarancja  3 lata na miejscu u klienta 

 Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia 
roboczego 

 Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 
na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyd do oferty. 

 Oświadczenie producenta komputera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 

53.  Certyfikaty  Serwer musi byd wyprodukowany zgodnie z normą  
ISO-9001. ISO-14001 - do oferty należy załączyd 
kopię odpowiednich certyfikatów.  

 Deklaracja CE - oznaczenie CE 

 Oferowany model serwera musi znajdowad się na 
liście Windows Server Catalog of Tested Products i 
posiadad status Designed for/Certified Windows 
dla systemów Windows Server 2003 x86 i 
Windows Server 2003 x64 oraz Windows Server 
2008 x86 i x64. 

 

54.  Inne  Możliwośd telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

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

 

 

 

 

 
Załącznik I.4 

Monitor LCD 22” (zastosowania biurowe) 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

55.  Wielkośd ekranu 22”  

56.  Współczynnik proporcji 
obrazu 

16:10  

57.  Optymalna 
rozdzielczośd 

1680 x 1050  

58.  Współczynnik 
kontrastu 
dynamicznego 

Co najmniej 1000:1 (standardowy) 10000:1 (ACR)  

59.  Jasnośd Co najmniej 300 cd/m2  

60.  Czas reakcji Maksymalnie 2 ms  

61.  Kąt widzenia Co najmniej: poziomo 170/ pionowo 160  

62.  Wielkośd plamki Maksymalnie 0.282 mm  

63.  Obsługa kolorów Co najmniej 16,7 mln kolorów  

64.  Typ matrycy TN  

65.  Interfejsy VGA, DVI-D, HDCP  

66.  Podstawa  Regulacja wysokości ekranu 

 Regulacja nachylenia 

 Regulacja obrotu w poziomie 

 Regulacja obrotu w pionie 

 Funkcja PIVOT 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

67.  Inne  Wbudowane głośniki ( 2 x 1W - stereo) 

 Mocowanie do montażu monitorów LCD zgodne 
ze standardem VESA (100 mm) 

 Kompatybilny z komputerami Apple Macintosh 

 

68.  Zużycie energii  Zużycie energii podczas pracy: nie więcej niż 52 W 
(standardowo) 

 Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: nie 
więcej niż 1 W 

 

69.  Warunki gwarancji Co najmniej 3 lata  

70.  Certyfikaty i standardy  Energy Star 

 TCO’03 

 CE 

 

 

 

 
Załącznik I.5 

Monitor LCD 22” (zastosowania graficzne) 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

71.  Wielkośd ekranu 22”  

72.  Współczynnik proporcji 
obrazu 

16:10 (możliwośd przełączenia do standardowego 
współczynnika proporcji 4:3) 

 

73.  Optymalna 
rozdzielczośd 

1680 x 1050 przy częstotliwości 60 Hz  

74.  Współczynnik 
kontrastu 
dynamicznego 

Co najmniej 3000:1  

75.  Jasnośd Co najmniej 300 cd/m2  

76.  Czas reakcji Maksymalnie 6 ms  

77.  Kąt widzenia Co najmniej 178/178  

78.  Wielkośd plamki Maksymalnie 0.282 mm  

79.  Obsługa kolorów Co najmniej 16,7 mln kolorów  

80.  Typ matrycy IPS  

81.  Interfejsy VGA, DVI-D, 4xUSB  

82.  Podstawa  Regulacja wysokości ekranu 

 Regulacja nachylenia 

 Regulacja obrotu w poziomie 

 Regulacja obrotu w pionie 

 

83.  Inne  Wbudowany koncentrator USB 2.0 Hi-Speed z 
jednym portem USB przepływu transmisji i 
czterema portami odbioru USB 

 Mocowanie do montażu monitorów LCD zgodne 
ze standardem VESA (100 mm) 

 

84.  Zużycie energii  Zużycie energii podczas pracy: nie więcej niż 52 W 
(standardowo) 

 Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia: nie 
więcej niż 1 W 

 

85.  Warunki gwarancji  Co najmniej 3 lata  

86.  Certyfikaty i standardy  Energy Star 

 TCO’03 

 EPEAT Silver 
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Załącznik I.6 
Netbook 12,1” 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

87.  Ekran 12,1” WXGA 1366x768 z podświetleniem LED  

88.  Procesor Dwurdzeniowy procesor klasy x86 dedykowany do 
pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do 
pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany 
zegarem co najmniej 1,6 GHz, częstotliwośd szyny 
systemowej 533MHz, pamięd L2 1MB lub procesor 
równoważny wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 
dostarczyd zamawiającemu oprogramowanie testujące, 
oba równoważne porównywalne zestawy oraz 
dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu 
ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

 

89.  Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie 
gorszy niż NVIDIA ION 

 

90.  Pamięd RAM Min. 2 GB DDR2 800MHz  

91.  Dysk twardy Minimum 250 GB Serial ATA, 5400 obr/min  

92.  Karta graficzna Nie gorsza niż nVidia GeForce M9400 256MB 
(rozszerzalna do 895MB) 

 

93.  Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośniki stereo,  
cyfrowy, sferyczny mikrofon 

 

94.  Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45  

95.  Łącznośd 
bezprzewodowa 

Wireless LAN 802.11 b/g/Draft-n z dedykowanym 
przełącznikiem umożliwiający włączenie/wyłączenie 
łączności bezprzewodowej, Bluetooth 

 

96.  Porty/złącza 3 x USB 2.0, 1x VGA (RGB), 1x Line in, 1x Line out,  

1x RJ-45, 1x HDMI 

Czytnik kart multimedialnych 2 w 1: MMC/SD(SDHC) 

Wbudowana kamera internetowa 

 

97.  Napęd optyczny 8x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania  

98.  Bateria Minimalnie 6-komorowa 63Wh, praca na bateriach 
min. 4.5h 

 

99.  Waga Maksymalna waga z baterią 6-komorową 1,5kg  

100.  System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium  

101.  Gwarancja Co najmniej 2 lata  
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Załącznik I.7 

Notebook 13.3” 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

102.  Ekran 13,3” WXGA 1280x800 matowy  

103.  Procesor Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w 
komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w 
układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co 
najmniej 2,20 GHz, częstotliwośd szyny systemowej 
800MHz, pamięd L2 2MB lub procesor równoważny 
wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 
dostarczyd zamawiającemu oprogramowanie testujące, 
oba równoważne porównywalne zestawy oraz 
dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu 
ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

 

104.  Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie 
gorszy niż Intel 45 Express 

 

105.  Pamięd RAM 3 GB 800 MHz (1 x 2048MB + 1 x 1024MB) z 
możliwością rozbudowy do 8GB 

 

106.  Dysk twardy Minimum 320 GB Serial ATA, 7200 obr/min z 
czujnikiem spadania - parkowania głowicy 

 

107.  Karta graficzna Zintegrowana nie gorsza niż Intel GMA 4500MHD  

108.  Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa 
konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i 
analogowego na cyfrowy, głośniki stereo. 

 

109.  Karta sieciowa 10/100/1000 LOM – RJ 45  

110.  Łącznośd 
bezprzewodowa 

Wireless LAN 802.11 b/g/Draft-n z dedykowanym 
przełącznikiem umożliwiający włączenie/wyłączenie 
łączności bezprzewodowej, Bluetooth 

 

111.  Porty/złącza 4x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, 
FireWire IEEE 1394, RJ-45, VGA, czytnik kart 8 w 1 
(obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, 
Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD), 
ExpressCard 34/54mm, kamera 1,3Mpix + mikrofon 

 

112.  Klawiatura i touchpad Klawiatura min. 84 klawiszy (układ US -QWERTY) 

Touchpad 240 CPI. 

 

113.  Napęd optyczny 8x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania  

114.  Bateria Minimalnie 6-komorowa 48Wh, praca na bateriach 
min. 3.5h 

 

115.  Zasilacz Min. 65W, maksymalna waga 0,29 kg  

116.  Waga Maksymalna waga z baterią 6-komorową 2,2kg  

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

 

118.  Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - 
należy załączyd do oferty kopię certyfikatu 

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  - 
należy załączyd do oferty kopię certyfikatu 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

119.  Gwarancja  3 lata w następnym dniu roboczym (dotyczy 
sprzętu) 

 Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia 
roboczego 

 Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 
na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyd do oferty. 

 Oświadczenie producenta komputera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 

120.  Inne  Możliwośd telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.  

 Oznaczenie środków trwałych. 

 Dedykowane przyciski, umożliwiające: 
odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego 
utworu, odtwarzanie następnego utworu, stop, 
zwiększenie siły dźwięku, zmniejszenie siły 
dźwięku. 

 Złącze typu Kensington Lock 

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 

 

 

 
 

Załącznik I.8 
Notebook 15.4” 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

121.  Ekran 15,4” WXGA 1280x800 matowy  

122.  Procesor Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w 
komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w 
układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co 
najmniej 2,20 GHz, częstotliwośd szyny systemowej 
800MHz, pamięd L2 2MB lub procesor równoważny 
wydajnościowo według wyniku testów 
przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzenia testów oferent musi 
dostarczyd zamawiającemu oprogramowanie testujące, 
oba równoważne porównywalne zestawy oraz 
dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu 
ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

 

123.  Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie 
gorszy niż Intel 45 Express 

 

124.  Pamięd RAM 3 GB DDR2 800 MHz (1 x 2048MB + 1 x 1024MB) z 
możliwością rozbudowy do 8GB 

 

125.  Dysk twardy Minimum 320 GB Serial ATA, 7200 obr/min z 
czujnikiem spadania - parkowania głowicy 

 

126.  Karta graficzna Zintegrowana nie gorsza niż Intel GMA 4500MHD  

127.  Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa 
konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i 
analogowego na cyfrowy, głośniki stereo. 

 

128.  Karta sieciowa 10/100/1000 LOM – RJ 45  

129.  Łącznośd 
bezprzewodowa 

Wireless LAN 802.11 b/g/Draft-n z dedykowanym 
przełącznikiem umożliwiający włączenie/wyłączenie 
łączności bezprzewodowej, Bluetooth 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

130.  Porty/złącza 4x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, 
FireWire IEEE 1394, RJ-45, VGA, czytnik kart 8 w 1 
(obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, 
Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD), 
ExpressCard 34/54mm, kamera 1,3Mpix + mikrofon 

 

131.  Klawiatura i touchpad Klawiatura min. 84 klawiszy (układ US -QWERTY) 

Touchpad 240 CPI. 

 

132.  Napęd optyczny 8x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania  

133.  Bateria Minimalnie 6-komorowa 48Wh, praca na bateriach 
min. 3.5h 

 

134.  Zasilacz Min. 65W, maksymalna waga 0,29 kg  

135.  Waga Maksymalna waga z baterią 6-komorową 2,8kg  

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

 

137.  Certyfikaty i standardy  Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - 
należy załączyd do oferty kopię certyfikatu 

 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu -
należy załączyd do oferty kopię certyfikatu 

 

138.  Gwarancja  3 lata w następnym dniu roboczym (dotyczy 
sprzętu) 

 Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia 
roboczego 

 Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 
na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyd do oferty. 

 Oświadczenie producenta komputera, że w 
przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 

139.  Inne  Możliwośd telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.  

 Oznaczenie środków trwałych. 

 Dedykowane przyciski, umożliwiające: 
odtwarzanie/pauza, odtwarzanie poprzedniego 
utworu, odtwarzanie następnego utworu, stop, 
zwiększenie siły dźwięku, zmniejszenie siły 
dźwięku. 

 Złącze typu Kensington Lock 

 Dołączony nośnik ze sterownikami. 
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Załącznik II.1 

Drukarka laserowa A4 mono 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

140.  Typ drukarki Laserowa A4 mono  

141.  Prędkośd wydruku Co najmniej 38 str./min  

142.  Zainstalowana Pamięd  Co najmniej 64 MB  

143.  Maksymalna wielkośd 
pamięci 

Co najmniej 576 MB  

144.  Podajnik Co najmniej na 250 arkuszy  

145.  Podajnik uniwersalny Co najmniej na 50 arkuszy  

146.  Maksymalny 
miesięczny cykl pracy 

Co najmniej 80000 stron/miesiąc  

147.  Druk dwustronny Sprzętowy  

148.  Interfejsy 1x Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 
1284 (LPT) 

1x Szybki Ethernet (LAN) 

1 x Port USB 2.0 Hi-Speed Certyfikowany 

 

149.  Emulacja PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3, xHTML, PDF 1.6  

150.  Wspierane protokoły 
sieciowe 

TCP/IP IPv4, TCP/IO IPv6, AppleTalk, TCP, UDP  

151.  Inne Panel sterowania z wyświetlaczem LCD  

152.  Bezpieczeostwo Możliwośd druku poufnego  

153.  Toner startowy W zestawie toner o minimalnej wydajności 6500 stron  

154.  Gwarancja Co najmniej  3 lata z naprawą u klienta  

 

 

 
 

Załącznik II.2 
Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

155.  Typ drukarki Laserowa A4 mono  

156.  Funkcje urządzenia Drukowanie 

Skanowanie sieciowe w kolorze 

Kopiowanie 

Faksowanie 

 

157.  Rozdzielczośd 
drukowania 

600 x 600 dpi  

158.  Rozdzielczośd 
skanowania 

1200 x 1200 dpi, 24-bitowa głębia kolorów 

Mono: 600 x 600 dpi 

 

159.  Prędkośd wydruku Co najmniej 33 str./min  

160.  Zainstalowana Pamięd  Co najmniej 128 MB  

161.  Podajnik Co najmniej na 250 arkuszy  

162.  Podajnik uniwersalny Co najmniej na 50 arkuszy  

163.  Maksymalny 
miesięczny cykl pracy 

Co najmniej 80000 stron/miesiąc  

164.  Druk dwustronny Sprzętowy  

165.  Interfejsy 1x Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 
1284 (LPT) 

1x Szybki Ethernet (LAN) 

1 x Port USB 2.0 Hi-Speed Certyfikowany (Typ B) 

1 x Port USB 2.0  z przodu (Typ A) 

 

166.  Emulacja PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.6  

167.  Wspierane protokoły 
sieciowe 

TCP/IP IPv4, TCP/IO IPv6, AppleTalk, TCP, UDP  
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

168.  Inne  Panel sterowania z wyświetlaczem LCD. 

 Automatyczny podajnik papieru (pojemnośd co 
najmniej 50 stron) 

 Skanowanie dwustronne bez konieczności 
odwracania oryginałów 

 Skanowanie sieciowe bezpośrednio na adres e-
mail. 

 Możliwośd wydruku bezpośrednio z pamięci flash 
z portu USB. 

 Możliwośd skanowania do pamięci flash przez port 
USB. 

 

169.  Oprogramowanie Dołączone oprogramowanie do rozpoznawania tekstu 
(OCR) oraz zarządzania zeskanowanymi dokumentami 

 

170.  Toner startowy W zestawie toner o minimalnej wydajności 3000 stron  

171.  Obsługiwane tonery Obsługa tonerów o wydajności minimum 8000 stron  

172.  Gwarancja Co najmniej  3 lata z naprawą u klienta  

 

 
 
 

Załącznik II.3 
Kserokopiarka A3 mono 
Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

173.  Funkcje urządzenia Kopiowanie 

Drukowanie sieciowe 

Skanowanie sieciowe 

 

174.  Maksymalny rozmiar 
papieru 

A3  

175.  Maksymalne 
obciążenie 

Co najmniej 175 000 stron miesięcznie  

176.  Prędkośd kopiowania 
A4 mono 

Co najmniej 45 str./min.  

177.  Rozdzielczośd 
kopiowania A4 

Co najmniej 600x600 dpi  

178.  Właściwości 
kopiowania 

Automatyczne kopiowanie dwustronne 

Automatyczny podajnik oryginałów z funkcją dupleksu 

Funkcja wykonywania wielu – tzn. minimum 9999 – 
kopii z jednego oryginału 

Funkcja ZOOM w zakresie od 25% do 400% 

Możliwośd elektronicznego sortowania kopii 

 

179.  Prędkośd drukowania 
A4 mono 

Co najmniej 45 str./min.  

180.  Rozdzielczośd 
drukowania 

Co najmniej 1200x1200 dpi  

181.  Właściwości 
drukowania 

Drukowanie dwustronne (Dupleks) 

Możliwośd elektronicznego sortowania wydruków 

Możliwośd poufnego drukowania (wymaga 
wprowadzenia hasła przy urządzeniu przed 
wydrukowaniem) 
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Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

182.  Skanowanie Skanowanie w kolorze 

Automatyczny podajnik oryginałów z funkcją duplexu 

Przesyłanie zeskanowanych dokumentów poprzez 
SMTP na wskazany adres poczty elektronicznej na 
serwer SMTP 

Przesyłanie zeskanowanych dokumentów na serwer 
FTP 

Przesyłanie zeskanowanych dokumentów na określony 
udział sieciowy serwera poprzez SMB (TCP/IP) 

Bezpieczne skanowanie sieciowe przy użyciu protokołu 
HTTPS (SSL) 

 

183.  Komunikacja Wbudowany interfejs sieciowy 10/100 BaseTX Ethernet  

184.  Pamięd urządzenia Co najmniej 384 MB  

185.  Pojemnośd podajników 
papieru 

Minimum 4000 arkuszy 80 gsm 

Możliwośd rozszerzenia pojemności papieru do 
minimum 6000 arkuszy 80 gsm (sumarycznie) 

 

186.  Pojemnośd 
wbudowanego dysku 
twardego 

Co najmniej 80 GB  

187.  Bezpieczeostwo Możliwośd uzyskania informacji o ilości wykonanych 
kopii/wydruków 

Możliwośd ograniczenia dostępu do skanowania 
sieciowego przez wymóg wprowadzenia nazwy 
użytkownika i hasła przed użyciem 

Możliwośd zabezpieczenia dostępu do urządzenia 
hasłem 

Filtrowanie adresów IP 

 

188.  Certyfikaty Urządzenie musi posiadad oznaczenie CE 

Zgodnośd z normą ENERGY STAR 

 

189.  Dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana?)  

190.  Inne Panel dotykowy z interfejsem użytkownika w języku 
polskim 

Możliwośd konfigurowania urządzenia z poziomu 
panelu dotykowego urządzenia oraz przez interfejs 
WWW (przeglądarka internetowa) ze stacji roboczej 

 

191.  Gwarancja Co najmniej  1 rok  z naprawą u klienta  
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Załącznik V.1 

Wielkoformatowy system A0 
Lp. Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

Parametry ogólne urządzenia 

192.  Funkcje urządzenia: 

 kopiowanie i drukowanie dokumentacji wielkoformatowej 
czarnobiałej 

 funkcją skanowania do pliku w kolorze 

 

193.  Kopiowanie i drukowanie dokumentacji czarnobiałej w technologii 
elektrofotograficznej z organicznym fotoprzewodnikiem i zamkniętym 
systemem toneru 

 

194.  Cały system musi stanowid jedno kompaktowe urządzenie  

195.  Polskojęzyczny panel operatorski urządzeo (jeśli dwa moduły to panel 
polskojęzyczny każdego z modłów), całe dostarczone 
oprogramowanie do komunikacji z urządzeniem oraz obsługi ze 
sterownikami włącznie, wszelkie komunikaty urządzenia i 
oprogramowania (np. o błędach w urządzeniu czy systemie), 
wyświetlane informacje o stanie i ustawieniach całego systemu 
minimum w zakresie informacji o założonych nośnikach (rozmiar, 
rodzaj), obciążeniu modułu drukującego (zadania oczekujące na 
wydruk, nazwa użytkownika), stanie urządzenia (drukowanie, wolne) 
na stanowiskach użytkowników muszą byd w języku polskim. 

 

196.  System powinien jednocześnie drukowad lub skanowad pojedyncze 
zadania lub zestawy zadao. 

 

197.  Urządzenie musi posiadad dwurolkowy podajnik automatyczny z 
automatycznym obcinaniem oraz z automatycznym rozpoznawaniem 
szerokości materiału na roli. 

 

198.  Kontroler urządzenia powinien pracowad na platformie Windows XP 
oraz posiadad pamięd operacyjną co najmniej 1 GB oraz pamięd 
dyskową co najmniej 160 Gb 

 

199.  System powinien byd wyposażony w sieciowe narzędzia 
umożliwiające przeglądanie i sterowanie parametrami systemu oraz 
monitorowanie i zarządzanie systemem 

 

Parametry dotyczące drukowania 

200.  Rozdzielczośd rzeczywista druku 600x1200 dpi  

201.  Szerokośd druku od 279 mm do 914 mm  

202.  Gramatura papieru: od 64 g/m2 – 110 g/m2  

203.  Czas nagrzewania: brak czasu nagrzewania  

204.  Możliwośd uzyskania pierwszego wydruku/kopii formatu A0 w 
momencie kiedy maszyna znajduje się w stanie uśpienia (tryb 
oszczędzania energii, sleep mode, stand by) w czasie nie 
przekraczającym 1 min. 

 

205.  Rodzaje mediów: papier zwykły, makulaturowy, kolorowy, kalka, folia  

206.  System powinien byd wyposażony w sieciowe oprogramowanie do 
emisji zestawów plików 

 

207.  Wbudowany w panel operatora port USB umożliwiający bezpośredni 
wydruk z pamięci USB. 

 

208.  Odbiór wydruków: górna taca odbioru o pojemności 50 arkuszy 
formatu A0 

 

Parametry dotyczące kopiowania 

209.  System powinien posiadad możliwośd tworzenia zestawów prac 
podczas kopiowania bezpośrednio z panela operatorskiego skanera 
z automatycznym sortowaniem na zestawy (zestaw pierwszy 
1,2,3,4,5….. rysunek, zestaw drugi 1,2,3,4,5….. rysunek itd. 
w zależności od liczby zaprogramowanych zestawów) 

 

210.  Typy oryginałów: tekst, linie, zdjęcia, ciemne oryginały, światłokopie  

211.  Skalowanie: do formatu standardowego oraz skalowanie w zakresie 
10%-1000% 
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Lp. Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

212.  Automatyczne rozpoznawanie szerokości oryginału. W przypadku 
kopiowania oryginałów o niestandardowych formatach, 
automatyczny (bez konieczności wskazywania rolki z panela 
operatora) wybór podłoża o najmniejszej szerokości zapewniającej 
uzyskanie całego obrazu. 

 

Parametry dotyczące skanowania 

213.  Typ skanera: Contact Image Sensor (CIS)  

214.  Rozdzielczośd optyczna skanera 600 x 600 dpi  

215.  Szerokośd skanowanego obrazu do 914 mm  

216.  Skanowanie do dowolnej, zdefiniowanej przez użytkowania lokalizacji 
w sieci. 

 

217.  Skanowanie  plików do pamięci USB wbudowanej w panel operatora.  

218.  Formaty danych: TIFF, PDF, JPEG, CALS.  

219.  Możliwośd zaprogramowania i zapamiętania pod zadaną nazwą min. 
4 szablonów widocznych na panelu operatorskim skanera. 
Wybieranie z panela z operatorskiego skanera za pomocą jednego 
przycisku, musi powodowad przyporządkowane ustawieo w 
minimalnym zakresie dla: rodzaju kopiowanego/skanowanego 
oryginału, przeskalowania, destynacji, obrotów, trybu jakości, 
automatycznego czyszczenie tła z jednoczesnym rozpoznawaniem i 
wzmocnieniem słabo widocznej informacji (linii). 

 

220.  Automatyczne rozpoznawania szerokości oryginału.  

221.  Moduły skanujący i drukujący wchodzące w skład 
systemu/urządzenia muszą byd jednej marki. 

 

Ogólne wymagania 

 Gwarancja na dostarczone urządzenie powinna byd co najmniej 12 miesięczna, liczona od dnia zainstalowania urządzenia w siedzibie 
Zamawiającego 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje urządzenie oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi systemu w siedzibie 
Zamawiającego. 

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony bezpośrednio przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty 
producenta potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia. 

 Dostarczane urządzanie ma byd fabrycznie nowe  – pod tym terminem zamawiający rozumie urządzenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, 
nie instalowane nigdy wcześniej w żadnym celu, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do zamawiającego. 
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INS/NO-23/2010 
Załącznik nr 6 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw (dla części V) 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywane -  5 dostaw wielkoformatowych urządzeń  do kopiowania i drukowania dokumentacji 
wielkoformatowej o wartości nie mniejszej niż  50 000 zł (brutto) każde - w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia -  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie. 

 
 

 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Wartość 

zamówienia 
Data i miejsce 

wykonania 
Odbiorca 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 
 

UWAGA!  
Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko zrealizowane dostawy, poparte załączonymi dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

       Podpis osoby uprawnionej 
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INS/NO-23/2010 
Załącznik Nr 7 

 
UMOWA  NR INS/NO-23/2/2010 

 
Zawarta w dniu .......................... w Puławach pomiędzy 
 Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 
13A, reprezentowanym przez 
 
Cezary Możeński  - Dyrektor INS 
zwany dalej Zamawiającym, 
 
a 
...................................................................... 
 
reprezentowana przez 
..................................................................... 
zwany w dalszej części Wykonawcą. 
 
 
Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego Dostawa sprzętu 
komputerowego i oprogramowania Nr sprawy INS/NO-23/2010. 
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego oprogramowania: część nr III i IV, o parametrach 
technicznych wskazanych w SIWZ. 

2. Dostawca zapewnia, iż towar posiada parametry zgodne z ofertą i wymogami SIWZ.  
3. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko do siedziby 

Zamawiającego. 
§ 2 

1. Za dostarczone oprogramowanie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
Netto: .......................... zł 
VAT ............................. zł 
Brutto: ......................... zł 
Słownie: .......................zł 

2. Kwota określona w ust.1 obejmuje również wszystkie koszty związane z dostarczeniem oprogramowania do 
siedziby  Zamawiającego. 

 
§ 3 

Dostawa fabrycznie nowego oprogramowania nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
Dostawa w godzinach od 8:00 do 13:00 w dni robocze. 
 

§ 4 
1. Zamawiający dokona płatności za oprogramowanie na podstawie dostarczonych faktur VAT w terminie 30 

dni od daty dostarczenia faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany w dostarczonej fakturze. 
Na wystawianych fakturach winny być wyszczególnione wszystkie składowe dostarczonego 
oprogramowania wg SIWZ z podanymi ilościami i wartościami. 

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do jej 

odbioru. 
§ 5 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone oprogramowanie będzie nowe i wolne od wad.  
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

a. za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 
b. za opóźnienie w terminie dostawy – 0,2% wartości brutto dostarczonego sprzętu za każdy 

dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy. 
 

2. W przypadku naliczania kar umownych zostaną one potrącone z faktury. 
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§ 7 
Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innym dostawcom, bez 
zgody Zamawiającego. 

§ 8 
W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w sposób polubowny. 
2. W przypadku braku porozumienia właściwy do rozpoznawania sporów wynikających w związku  

z wykonywaniem umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


